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الر!صيرالرتج!إلمحه

التعقيقمقدمة

العلمولايةومنشورالسعادةدار"مفتاجكتابنقدماللهمباسمك

به.للانتفاعالقلوبتفتحاناسمكتباركونسالك،"والإرادة

وتلقي،إليهالطريقلقارئهتمهدالكتابيديبينقصارفصولوهذه

مجها:برناوهذا،يديهبينبمفاتحه

الكتابنسبةتوثيق-

الكتابعنوانتحرير-

الكتابتاليفتاريخ-

وتقسيمهالكتابموضوع-

الكتابموارد-

الكتابعلىالثناء-

الخطيةالأصولوصف-

ومختصراتهالكتابطبعات-

التحقيقمنهج-

المعتمدةالخطيةالاصولصورمننماذج-



الكتابنسبةتوثيق

يخامرهالانسبة،القيمابنللامام"السعادةدار"مفتاجكتابهوهذا

وهيشواهدها،وتتداعىحججهاتتناصربل،توهميزحزحهاولا،ريب

يديك:بينتجتازوهاهي،نهيةلذيكافيةشافية،الدلالةقاطعةبمجموعها

صفحاتعلىالقيمابنالاماملىإونسبتهالكتاباسمثبوتفأولها:

مقابلوبعضها،المصنفعصرفيالمدونةالعتاقالأصليةالنسخعناوين

وهو،المتحرينالحفاظالأئمةأحدبخطوأجلها،بخطهالتينسختهعلى

صورها.وستأتيك784،سنةالمتوفىبردسبنمحمدبنإسماعيل

هذا،كتابناعلىالمشهورةالكبارتواليفهفيالمصنفإحالةوثانيها:

فيه.موجودالمسائلمنإليهأحالوما،باسمهإياهوذكره

تنشاالاصلهذا"وعلى(:0541)"المرسلة"الصواعقفيقال-

وذكرنا،المفتاحكتابفيمستوفاةذكرناهاوقد،والتقبيحالتحسينمسألة

فيالمسألةهذهبحثاستوفىوقد.دليلا"الخمسينفوقصحتهاعلى

كتبه.سائرفييوجدلابمابالغاتحريراوحررهاكتابنا

ثم19(،/1)"السالكين"مدارجفيوالتقبيحالتحسينمسألةوذكر-

الكبيركتابنافيذكرناهاوقد،فاسدةكثيرةوفروعلوازمالاصل"ولهذا:قال

هذافسادوبينا،والارادةالعلمأهلومطلبالسعادةدارمفتاحلمسمىا

".معناهفيبديعكتابوهووجها،ستيننحومنالاصل

هذهذكرنا"وقد:وقال(،094)3/المدارجفيأخرىمرةوذكرها-

ستينمننحواهناكوذكرنا،السعادةدارمفتاحكتابفيمستوفاةالمسألة



...".العقليالقبحنفىمنقولتبطلوجفا

لاذلكإن:قال"ومن:وقال(،2135/)("اللهفان"إغاثةفيوذكرها-

بطلانهبيناقدباطلفقولهالسمعبمجردعرفوإنمابالفطرةولابالعقليعلم

والعقولوالسنةالقرآندلالةهناكوبيناوجها،ستينمنالمفتاحكتابفي

".القولهذافسادعلىوالفطر

التحسينبنفيالاشاعرةقول382()"الغليل"شفاءفيوذكر-

منافاةوأشدهاالاقوالأبطللمنإنهالله"ولعمر:قالثم،العقليينوالتقبيح

منأكثرمنبطلانهبيناوقد،خلقهعليهافطرالتياللهولفطرةوالشرعللعقل

مبسوطلادلتهمومناقشتهعليهمورده."المفتاحكتابفيوجهاخمسين

.الكتابفي

،العدوىفيالواردةالاحاديث(451)4/المعاد""زادفيوبحث-

منبأطولالمفتاحكتابفىالمسألةهذهفىالكلامأشبعنا"وقد:قالثم

.الكتاباخرفيمشبعالعدوىفيوالكلام.هذا"

للرسلالمكذبون"وأما(:2521/)"اللهفان"إغاثةفيوقال-

فيهؤلاءعلىالرداشبعناوقد،النجومهي:فيقولونللصانعالمنكرون

مشبعالمنجمينعلىورده،قالكماوهو".لمفتاحباالمسمىالكبيركتابنا

.الكتابفيمستفيض

.الاخرىمصنفاتهبعضعلىفيهالقيمابنإحالةوثالثها:

ذكرنا"وقد:القصاصاستيفاءمسألةفي(2011:)صقولهذلكفمن-

والمعقولوالاثربالنصالراجحالقولوترجيح،الطرفينمنالمسألةأدلة

.قالكماهناكوالمسألة."السننتهذيبكتابفي
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الكلاماشبعنا"وقد(:9125:)صوالإيناثالإذكارسببفيوقوله-

بعدومقرهاوسعادتهاوشقاوتهاوأحوالهاوالنفسالروحكتابفيفيها

وانظر،المطبوع""الروجكتابغيرالروج،فيالكبيركتابهوهو.؟*الجوقي"

موضعه.فيهذاعلىتعليقي

ذكرنا"وقد808(::)صالمعصيةفيالعبدمشاهدمبحثفيوقوله-

اوائلمنوهو."الذنبمواقعةفيالخلقمشاهدالقدسيةالفتوحاتفي

ضمنهكبيرمجموعأنهوهميفيويقع،مصنفاتهفيعليهويحيل؟كتبه،

كتبه.فيفنثرهاعادثمبمكةمقامهايامكتبهامتفرقةأبحاثا

وبينابطلانهاذكرنا"وقد633(::)صالكيمياءصنعةعنوقوله-

فيرجبابنتلميذهلهوذكرها،"مفردةرسالةفيوجهاأربعتنمنفسادكاها

.(176)5/"الحنابلةطبقات"ذيلمنترجمته

"وقد:والسليمانيالداووديلحكميناذكرعند(551:)صوقوله-

لىإالأئمةمنصارومنووجههما،والسليمانيالداووديلحكميناكرتذ

وموافقتهوجوهعدةمنالسليمانيلحكماوترجيحهذا،لىإصارومنهذا

فيكذلكإليهشارو.والتقليد"الاجتهادكتابفيالشرعوقواعدللقياس

مؤلفاته.أوائلمنهذاعلىفهو34(،1)6/"السنن"+تذيب

بقوله:(127:)صالمحبةفيكبيركتاببتصنيفوعدهذلكومن-

قسامهاوالمحبةعلىالكلامفيكتابامنهالفراغبعداللهشاءإننتبعه"ثم

يضعفها،ومايهايقووماوموانعهاوأسبابهاتهاوثمراوفوائدهاحكامهاو

والاعتباروالقياسوالفطرةوالعقلالنقلمنالادلةطرقبسائروالاستدلال

هذاعلىتعليقيوانظر.."..لحقابالإلهتعلقهاعلىوالوجدوالذوق



.هناكالموضع

وكذلك،بكتابالشريعةمحاسنإفراد(6801:أصتمنيههذاومن-

067(.)الفوائد""بدائعفيتمنى

.الاخرىكتبهفيذكرهاالتيأحوالهلبعضذكره:ورابعها

فتحمماالكتابهذاأنوذكر،بمكةمجاورتهعنحديثه:ذلكفمن-

التيوالتحفالنزلبعضمنهذاكان"إذ(:126:أصقال،هناكعليهبه

".بيتهعندإليهانقطاعيحينعليبهااللهفتح

وجدانه.ثم،الترويةيوممنهابنهضياعحادثة(5221:أصوقص

بينالتفضيلمسالةفيهوجرت،بمكةحضرهمجلسخبر657(:أصوحكى

والعنب.النخل

واستشفائه،بمكةمقامهأياممرضهعن713(:أصإخباره:ذلكومن-

فيبذلكأخبروقدالعهد،ذلكفيهناكوالاطباءالأدويةلعزة؛بزمزم

.هناكبينتهكما،كتبهمنعدةمواطن

بكرللشيخ(95-)57"الجوزيةقيم"ابنكتابالمجاورةلتلكوانظر

زيد.أبو

شاهدهامواقفتيميةابنالإسلامشيخشيخهعننقلهوخامسها:

تيميةابنالعباسباشيخناوسمعت"712(::أصقوله:ذلكفمن

عليكماأضز:الطبيبلهفقال،الالمبعضلهعرضوقد،يقولاللهرحمه

نأتزعمونألستم:فقال!والذكروالتوجهفيهوالفكرالعلمفيالكلام



دفععلىالطبيعةبهاتعينقوةلهافرجهاأوجبوفرحتقويتإذاالنفس

إذا:فقال،بلى:الطبيبلهفقال!؟قهرتهعليهقويتفاذاعدوها،فإنه،العارض

منه،عليهايشكلبماوظفرت،العلمفيوالكلاملذكروبالتوجهنفسياشتغلت

.(1)"الكلاممننحوهأوهذا.العارضدفعذلكفاوجب،وقويتبهفرحت

ثم،أوردهبلفظوالمسلماتللمسلمينالاستغفار84(4:)صوذكر

كانوربما،احفظهلاعظيمافصلافيهوذكر،يذكرهشيخنا"وسمعت:قال

السجدتينبينجعلهإن:يقولوسمعتهبها،يخللاالتيأورادهجملةمن

جاز".

.(335،593،687،3090،494831،:)صاخرىمواضعفيعنهونقل

تصانيفه.سياقضمنللكتابمترجميهذكروسادسها:

(175)5/"الحنابلةطبقات"ذيلفيرجبابنتلميذهفاولهم

حجروابن271(،)2/""الوافيفيوالصفديضخم،مجلدبأنهووصفه

2(.)وغيرهم(،4/22)"الكامنةالدرر"في

إليهم.وعزوهم،منهتهمواستفاد،عنهالعلماءنقل:وسابعها

وفياتهم:بحسبمرتبينذلك،منعليهوقفتماوهاك

"مصائبفي308(:)تمفلحبنمحمدبنإبراهيمالدينبرهان-1

)38()3(."الشيطانمكايدمنالانسان

.هناكبينتكما،"المحبين"روضةفيكذلكالموقفهذاوذكر(1)

03(.1)زيدأبوبكرللشيخ"الجوزيةقيم"ابنانظر:2()

الله.وفقهالعميرسليمانالدكتورالشيخأفادنيه)3(
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36(.)3/"الحيوان"حياةفي808(:)تالدميري2-

النقلعلىونص"،والمفلوكون"الفلاكةفي838(:)تلجيالد3-

-28(.)23فيعزودونونقل)92(،فيالكتابوسمى

692(./11)"الباري"فتحفي8(ه2:)تحجرابنالحافظ-4

")2(.العلوم"مدينةفي88(ه:)ت(1الإزنيقي)-5

)1(

)2(

فيكما0،84سنةنحوالمتوفىزادهلقاضيتلميذاكان،الدينقطببنمحمد

،(135)9/"الذهب"شذراتفيجمتهوتر.6(2/،1/5)داالعلومابجد"

.(851)"البهيةالفوائدو"

منقديمةبلدة،أول!ح!حنيقية:هي،لترك1ينطقهاكمايزنيكأو،أزنيكأووإزنيق

باسمهاتسمىبحيرةعلىتقعالشهير،النصارىمجمعبهاكان،القسطنطينيةأعمال

/1)"البلدانمعجمو"(،891)2/"بطوطةابنرحلة":انظرهمرمرةبحرشرقي

المعارفودائرة5(،0)7/"الأعلامو"(،091)"الشرقيةالخلافةنبلدو"(،961

.(215/)لاسلاميةا

.368(2/)"العلومأبجد":انظر

كسفو"هذينوعلى،زادهكبريلطاش("السعادةمفتاج"أصلهوالكتابوهذا

التراتيب"فينيالكتاوذكره."العلومأبجد"كتابهخانحسنصديقبنى("الظنون

نأ-التوهمعلى-وذكر،مطبوعتهفينسبتهوتحرفت(،2918/)دالاداريةا

تاريخ"كتابهمطبوعةفيكذلكنسبتهوتحرفت.العاشرةالمئةفيكانمصئفه

.غيرهلرجلمحققاهفترجم(،1)53"الاسلاميةالمكتبات

تنسبهوبعضهاوغيرها،الحسنيةلملكيةوالخزانةبخشخدافيخطيةنسخوله

على،"الظنون"كشففييذكرهلمحليفةحاجيانلغريبو.زادهكبريلطاش

"السعادة"مفتاج-الكتابانيكونأنفأخشى،كتابهبموضوعوعلاقتهالدارقرب

ونسبتهنيالثااسمويكون،زادهكبريطاشلكتابإصدارتين-"العلومو"مدينة

.خانحسنصديقبهاغترالنساخأحدمنقديماخطأللازنيقي
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.(141)3/("الربى"زهرفي19(1:)تالسيوطيلجلالا6-

)9/والرشاد("الهدىسبل"في429(:)تالشاميلحيالصا7-

.)356

"السيادةومصباحالسعادة"مفتاحفي689(:)تزادهكبريطاش8-

أحكامعلمفيالطعنفيأفرطالقيمابنأنوزعم933(.1/4،31)

،.النجوم

)282(،"المرفوعة"الاسرارفي(4101:)تالقاريعليالملا9-

.الكتابيسميأندون("المفتاح"مننصاالقيمابنعننقل

.(121)6"الظنون"كشففي(6701:)تخليفةحاجي-01

،1/14،24،67)"الالبابععذاء"في(8811:)تالسفاريني-11

9،7742،152،244،544،/201،06،121،221،444،595)،

2(،1،33،333،357/256ع،62286،/1)"البهيةالانوارودالوامع

وععيرها.

وقد،"المتقينالسادة"إتحاففي(5012:)تالزبيديمرتضى-21

فيكماالقيموابنالكتابباسمبالتصريحتارة،الكتابعنالنقلمنأكثر

،1/001)فيكمافحسبالقيمبابنبالتصريحوتارات2(،1/912،40)

،1/137)فيكماتصريحبدونأحعرىوتارات.(،.،.501،135،138

571،581.،..).

في1233()ت؟الوهابعبدبنمحمدبناللهعبدبنسليمان13-

66(.0)الحميد"العزيز"تيسير
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"روجفيكثيراعنهونقل(،0271:)تالالوسيالثناءأبو-41

،(23،2230/3131/،171/501فيكمابالتصريحتارة،"نيالمعا

تصريح.بلاكثيرةمواضعفيالمنجمينعلىالردمبحثومن

بنمحمدبنحسنبنالرحمنعبدبناللطيفعبد15-

21/"المسائلعلىوالاجوبةالرسائل"عيونفي(3912:)تالوهابعبد

.)539

.(1/79!"العلوم"أبجدفي(7013:)تخانحسنصديق-61

2(.419"العينين"جلاءفي(1317:)تالالوسينعمان-17

("التأويلمحاسن"في(1332:)تالقاسميالدينجمال-18

،337811724،171،680،6205.)62

"العذاب"صبفي(.1342:)تالالوسيشكريمحمود-91

وغيرهما.31(،2-31803/"الاربو"بلوغ2(،214

!واستفاضالنقلكثرثم

،الاخرىكتبهفيبحثهمامعالكتابمباحثمنكثيرتوافقوثامنها:

وقلمه.أسلوبهواتحاد

فيإحالاتهرأيتوقد،والتقبيحالتحسينمسألة:المتفقةالمباحثفمن

لجنة،امنادمإخراجوحكمة،لىتعااللهأفعالوتعليلهنا،بحثهاعلىكتبه

وعجائب،المعصيةفيالعبدومشاهدأسكنها،التيلجنةافيوالخلاف

ومبحث،القرانفيبهاالمقسمبالنجوموالمراد،وغيرهالانسانخلق

العنببينوالمفاضلةالسكر،علىالعسلوتفضيل،والطيرةالعدوى
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الحواشي.فيالاخرىالمصنفبكتبوصلتهاوقد،ذلكاخرلىإوالتمر،

فيإنشادهايكثرالابياتمنفكثيرالشعر،منبهيستشهدما:ذلكومن

له.تكونأنيشبهمنهاوطائفة،مصنفاته

كتبه،عامةفيمنهالمعروفالمعهودهوفهو،كلامهونظمأسلوبهأما

هالكتابنصقراءةفيبهواستأنسناألفناهوقد

!!!
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الكتابعنوانتحرير

بالاحتفالالمعهودةشريعتهعلى-مقدمتهفيكتابهالمصنفسمى

علىدالا،الالفاظمتخيرمسجوعا،اسما-فيهاوالتنوقمصنفاتهبعناوين

ومنشورالسعادةدارمفتاح:"وسميته(:126:)صفقال،مجازيةدلالةالمراد

".والإرادةالعلمولاية

فيها:فوقعالاغراب،فيناسخهاكعادة)ت(النسخةوانفردت

رامهالذيالمعنىيبلغلابينتصحيفوهو،"ومنشور"بدل"ومنتهى"

.الصوابمحضسائرالاصولفيوقعوما،المصنف

قلمسبقمنظنهو"،"العلمقبل""أهل:فزادت)ق(،النسخةوانفردت

.العنوانصفحةفيلجادةاعلىكتبهوقد،الناسخ

وأالحمايةأوالولايةأوبالاقطاعلاحدهمالسلطانيكتبهماوالمنشور:

ختم)1(.لىإلشرفهيحتاحولامجراها،يجريما

ولايةبهوتحقققرأهبمنبلوغهفيكذلككتابهأنالمصنففأراد

.الامارةسريرعلىوجلوسه،والارادةالعلم

الشيخالعلامةإليهذهبكمابفتحهالاالواو،بكسرهذاعلىفالولاية

بعيد.وجهولمذهبه)2(،كتابهفيزيدأبوبكر

)8/لدوزى"لمعاجماتكملةو")نشر(،"التاجو"""التكملة:انظر.الفرمان:ويسمى(1)

-162/)13"الاعشىصبح"في82(1:)تالقلقشنديواطال222(./16،01

.لعهدهبهالمتصلالايينفيالقول2(00

03(.0)"الجوزيةقيمبن")2(
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:الصوابأنمنمانعبنالعزيزعبدبنمحمدالشيخعننقلماأما

شيء)2(.فيالصوابمنهووليس،عليهدليلفلا")1(،"ألوية

دورانهايكثرالتيالالفاظمنالمجازيالمعنىبهذا"المنشور"و

)3(.المصنفكتبفيواستعمالها

دار"مفتاج19(:/1)"السالكين"مدارجفيالكتابتسميةووقعب

نأوينبغي،مطبوعتهفيهكذا."والارادةالعلمأهلومطلبالسعادة

وهمأو،أخرىتسميةفهيكذلككانفإن.العتاقالخطيةبأصولهيستظهر

بهسماهوما.اشبهلاولو،الوقوعكثيرامحتملانوالامران،ونسيان

ريب.بلابالاعتبارأولىكتابهمقدمةفيالمصنف

العلمولايةومنشورالشعادةدار"مقتاحهو:إذنالعلميفالاسم

فيووقع(.ن،،ح)قالنسخفيالعنوانلوحةعلىكتبوكذا،"والارادة

.الاولشطرهعلىبالاقتصار"السعادةدار"مفتاح(:يد،،)ت

سياقه،فيعليهللدلالةيكفيبماالكتابعلىالإحالةعندويختصر

4(.)"لمفتاح"ا:""ألبمعرفابصدرهيكتفىفتارة

.3(20)السابقلمصدرا(1)

العربية"لمطبوعاتا"معجمفي(1135:)تسركيسيوسفكذلكوسماه2()

مانع.ابنالشيخمصدرهوفلعله)225(،

لسالسين"مدارجو"(،01)9"الصابرينعدةو"(،1)178الفوائد""بدائعانظر:)3(

الفوائد"و"(،1)55"الصيببلالوو"73(،3/،2234،215/،1/14،185)

)269(."الشافيةالكافيةو"(،141،541)"الارواحو"حادي(،011)87.

"اللهفانو"إغاثة(،451)4/المعاد"زادو"(،0541)"المرسلة"الصواعقانظر:(4)
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،إ-لمشهوروهو"،السعادةدار"مفتاح:الاولشطرهعلىيقتصروتارة

وغيرهم.لمصنفاته،سياقهمفيمترجميهعند

كتابباسمويشتبه،إخلالففيه(،1"دار(")كلمةبإسقاطاختصارهأما

و"مفتاح"،الارادةعلملىإالمدخلمعرفةفيالسعادة"مفتاح:عربيابن

بشرحالسعادةو"مفتاح،زادهكبريلطاش"السيادةومصباحالسعادة

لابقإ"لعبادة1والوضوءفضيلةفيالسعادةو"مفتاح،للمناوي("الزيادة

وغيرها.،الدمشقيلحبالا

كتبه.فيكثيراالمصنفويوردهظاهر،هوكما،لجنةاهيالسعادةودار

.قالكماوليس."الاخرةدار:"يعتي:العنوانفوق()قناسخوكتب

!!!

.!3(سة6)9/والرشاد"لهدىاسبلو")382(،"العليلو"شفاء(،521،135)2/

93(.25/)"العلوم"ابجد:انظر(1)
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الكتابتأليفتاريخ

تأليفتاريخلىإيشيرماعليهااعتمدناالتيالخطيهالاصولفيليس

أنهعلىيدلاللهرحمهالقيمابنمصنفاتمنوصلنافيماالنظرلكن،الكتاب

وخروجهنيميةابنالاسلامشيخشيخهوفاةبعدإلاالتصنيفعلىيتوفرلم

)1(ء728سنةالحجةذيعشريثالثالقلعةسجنمن

صنفوفيهابها،وجاورمكةلىإذلكبعدتوخهيكونأنويشبه

قدمتكمامجموعينظنهماو،"المكيةو"التحفة،"القدسية"الفتوحات

ثم،الاولالكتابعلى"السعادةدار"مفتاحفيحالو،لذلكالاشارة

فانه،""المفتاحثم،عليه""المفتاحفيحالو732،سنة"السنن"تهذيب

بهااللهفتحالتيوالتحفالنزلبعضمنبأنه126(:)صمقدمتهفيصرح

علىفيهحالوالمعاد""زادابتدأثم،بيتهعندإليهانقطاعهحينعليه

"."المفتاح

ويدل"،الهجرتين"طريققبل""المفتاحتصنيفيكونأنكذلكويشبه

المحبة،فيالكبيركتابهعلى()124"الهجرتين"طريقفيإحالتهلذلك

بتأليفه.""المفتاحمقدمةفيوعدوقد

بينالمفاضلةفيالخلاف)808("الهجرتين"طريقفيحكىوحين

فيذكرناهاقدلقولهاحججاطائفةكلوذكرت..".:قاللعنبوالنخيل

656(.:)ص""المفتاحفيمذكور!وهي."الموضعهذاغير

368(./4)العصر"اعيان"(1)
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تحقيقهمقدمةفيالاصلاحيجملأمحمدالجليلشيخناواستظهر

يكونهذافعلى732،سنةقبلمؤلفأنه2(0)"الهجرتين"طريقد

على""المفتاحفيأحالأنهعليهيشكللكن،ذلكقبلكتبمما""المفتاح

عنه)1(.متأخرفهو"،السننتهذيب"

بمكة،القيمابنصنفهمما"السعادةدار"مفتاحكتابأنلحاصلوا

المعاد"،"زادالكبار:كتبهفيعليهأحالطوقد،الاولىكتبهصنفوفيها

وغيرها.،"المرسلةو"الصواعق،"السالكينو"مدارج،"اللهفانو"إغاثة

واستخراجلها،تاماستقراءلىإيحتاجزمنياتاليفهترتيبفيوالقول

فيوطريقتهمباحثهاومقارنة،الكاشفةوالاحالات،الهاديةالاشارات

.عبادهمناللهشاءمنلتحريرهيوفقأنفعسى،بالعنايةجديروهولجتها،معا

!!!

يحيلقدلانهوالتاخر؛التقدممسألةفيقاطعةليستالاحالاتهذهنايضايلاحظ(1)

كماوهو(.العمران)علي.ذلكبعديضيفهلحقفياوللكتابجديدإخراجفيعليه

وحسب.قرائنهيوانما،قال

91



وتقسيمهالكتابموضوع

أبيناإخراجفيوالاسرارالحكمعنبمقدمةالكتابالمصنفافتتج*

غيرفيلجهعابحثوهووالابتلاء،الامتحاندارواسكانهلجنةامنآدم

جنةهيالجنةتلكبانالقولعلىإلايتملاذلككانولما،كتبهمنموضع

طالو،آدمأسكنهاالتيالجنةفيالخلافذكر،المتقونوعدالخللذالبي

المقصودلان؛القولينأحدلنصرةانتصابغيرمنالفريقينحججسياقفي

.قالكماتقدير،كلعلىحاصل

وبنيهآدملىإاللهعهدهالذيالعهدعلىالتعليقفيفصولا-كتبثم*

فمنهدىمنئيأتيمكمفإننامنهاجميعآاهبطوأقلنا>:سبحانهبقولهأهبطهحين

اضطا!ال>:وقوله38[،:]البقرة<ئحزتونهمولاعلبئهمفلاخوياىتب!!الى

فلاهداياتبعفمنهديمنىياتينحفاماعدولبعضىبعضكمجميغا!ا

يؤم-ونخمؤضان!معيثمةلهفإنذكرىأغرضعنومق!يضلى!ؤلإيئثقئ

.[126-231:]طه(اعمىا!مة

،والإرادةالعلامبابمنإلاابداإليهيوصللاالعهدذاككانلمائم*!ه

عليه،فتحهالمتوقفالبابذلاشمفتاجوالعلم،إليهالوصولبابفالاراد.ة

هاتينعلىمؤشسماالكتابوضع-الامرينبهذينيتئمإنماإنسانوكمال!جمل

الاصلين.هـذينبشرفللتعريف؛القاعدتين

:الاولالقسم:قسمينلىإالكتابقسمالقاعدتينهاتينعلىوبناء

.للارادة:نيالثاوالقسم؟للعلم
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العمل،علىالباعثةالمحبةمعنىيتضمنصوفيمصطلحوالارادة

وهي(،1لى)تعااللهلىإالقاصدينمنازلولوالسالكينطريقبدءوهي

عبوديةالخلقفأكمل،عليهإلاتقوملاالذيبنائهاوأساسالعبوديةمركب

هموأهلهاللواحد،لمريد""ا:اسممنهاواشتقوا)2(،إرادةتمهمأمحبةو

وشيخه.القيمابنكتبفيالوقوعكثيرشائعواستعماله،الارادةهل

عليهالكلامقدملهاومرشداعليهاومقدماالارادةإمامالعلمكانولما

عنها.الكلامعلى

.الكتابمنمواضعفيبهوذكرهالتقسيمهذاعلىالقارئونبه

اللهآياتفيالتفكرالانفاسفيهأنفقتماحسن"و806(::)صفقال-

منشيءدونبهوالهمةالقلبتعلقلىإمنهاوالانتقال،صنعهوعجائب

الاصلين".هذينعلىالكتابهذاعقدنافلذلك؛مخلوقاته

هنانذكر"ونحن:المخلوقاتحكمعنحديثهفي584(:)صوقال-

وتركالتكراربعضتضمنتوانمختصرةالبابهذامنمنثورةفصولا

هذالبهوبل،الكتابفصولأهممنهوالذيالمقامهذافيالترتيب

".الأولالقسم

علىخلقهدلالةفيمختصرافصلاذكرنا"وقد855(::)صوقال-

بهنختمأنردناو،الحسنىسمائهوجلالهونعوتكمالهوصفاتوحدانيته

طلبفيالقلبنهوضفهيحقيقتهافأما":وقال35(،0،351)"القشيرية"الرسالة(1)

".سبحانهلحقا

.(048)([الهجرتين"طريق2()

21



علىوشرعهدينهدلالةفيفصلانتبعهانرأيناثم،الكتابمنالأولالقسم

."...وحكمتهوعلمهوحدانيته

سبحانه"أنه:الذنبفيالعبدوقوعحكمأوجهمن981(:)صوذكر-

استعاذتهمنلهالسعادةأسبابأعظممنهومابذلكعبدهمنيستجلب

،...والفاقةوالانابةوالابتهالوالتضرعالدعاءأنواعومن.،..بهواستعانته

.."،.الاسبابهذهبدونيحصليكنلمخاصقرببذلكللروحفيحصل

يجيئكأنوعسىواللسانالقلبعنهايضيقالوجههذا"وأسرار:قالثم

".لىتعااللهشاءإنعينكبهتقرماالكتابمنالثانيالقسمفي

غيرخوفعنتصدرالطاعةأنالمتكلمينظن(8501:)صوذكر-

وانمابذاتهالمحبةتتعلقلااللهأنالباطلأصلهمعلىبناء،بمحبةمقرون

نإالثانيالقسمفيوسنذكر":قالثم،النعيممنلجنةافيممابمخلوقاته

وسيرد..،.وجهمئةمناكثرمنالمذهبهذابطلانالكتابهذافياللهشاء

".اللهشاءإنقريبعنهذافيالكلامبسطعليك

وماوصفاتهاللهأسماءبمعرفةالعبدكمالأن(9511:)صوذكر-

منه،وأريدبل،لهخلقالذيهو"وهذا:قالثم،وأمرهدينهومعرفة،لهينبغي

سياتيكماوالنار،لجنةاواتخذت،والارضالسماواتخلقتولاجلهبل

".اللهشاءإنوجهمئةمنأكثرمنتقريره

:قالثممنها،أيسأنبعدراخلتهالواجدفرحخبر813(:)صوذكر-

ذلكسنوضحكما،الفرحهذامنعظمولااكملالفرحأنواعفي"وليس

".اللهشاءإنقريبعنتقريراونزيده

وذكرلحديثاهذاعلىالكلاماللهشاءإن"وسيأتي(:91:)صوقال-



العبد".بتوبةالفرحهذاسر

الشافيةبالبراهينقريبعناللهشاءان"وسنبين(:1161:)صوقال-

وحدهاللهيكونبانإلاكمالولاسعادةولانجاةلهاليسالنفسان

."...ومعبودهامحبوبها

الارادةتعلقمعنىقريبعناللهشاءإن"وسنذكر(:6411:)صوقال-

".لهمريدو]لعبدمراداوكونهلىتعابه

اللهيكونبانإلالهصلاحلاشاعرحي"وكل(:1661:)صوقال-

ذلك،فيالقولبسطاللهشاءانبكوسيمر،مرادهوغايةومعبودهلههإوحده

النفوسسعادةغايةهوالذيالاعظمالمطلوبهذاعلىالبراهينوإقامة

مطالبها".شرفو

القسمعلىالكلامأتىوهل؟القاعدتينتينكعلىالكتاببناءتمفهل

؟الاحالاتتلكفيوردومابالارادةالمتعلقنيالثا

بعدفيهالقولافتتحفانه،بالعلميتعلقماوهو،الاولالقسمأما

ووجوه،وشرفهفضلهبيانفيوجهاوخمسينمئةمنأكثرفساق،المقدمة

بديع.بكلتىو،وأطربفأمتع،ودلائله،واثاره،ذلك

وصارالأمر،عليهطالحتىموضوعلىإموضوعمنيستطردزالماثم

فيذكرهالذيالثانيالقسمفيبعديبدأولماضخما)1(،مجلداالكتاب

".ضخممجلدالسعادةدار"ومفتاح:القيمابنمصنفاتذكرسياقفيرجبابنقال(1)

936(:4/)العصر""أعيانفيالصفديوقال(.175)5/"الحنابلةطبقات"ذيل

كبير"همجلد"
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،الطوللهأرخىأنبعدقلمهفكف،المواضعتلكفيعليهوأحالالمقدمة

به،يتصلوماالعلموهو،الأولللقسمخالضاالكتابيجعلأنواختار

."!..الكتاباخرهذا"وليكن:بقولهالكتابفختم

فعاد،برأسهقائمآخرلكتابنيالثاالقسمموضوعيدعأنرأىوكأنه

تينكعلىالكتاببناءذكرموضععند-بهافألحقالكتابمقدمةلىإ

علىالكلامفيكتابامنهالفراغبعداللهشاءإننتبعه"ثم:قوله-القاعدتين

يقويهاوماوموانعهاوأسبابهاوثمراتهاوفوائدهاحكامهاووأقسامهاالمحبة

والفطرةوالعقلالنقلمنالادلةطرقبسائروالاستدلاليضعفها،وما

إلهلاالذيلحقابالالهتعلقهاعلىوالوجدوالذوقوالاعتباروالقياس

وتبيينذلكأنكرمنعلىوالرد،اجلهومنلهإلاتكونأنينبغيلابل،غيره

ووجدا".وذوقاوقياساوفطرةونقلاعقلاقولهفساد

عيون"قرةأو"،فيالضاوالظلفيالصا"الموردهوالكتابذلكولعل

.هناكتعليقيفيبينتكما"،العارفينوروضةالمحبين

الغريب!الطويلالاستطرادذاكلهوقعكيفالانفانظر

علىالدالةالوجوهبذكروشرفهبالعلمالمتعلقالاولالقسمافتتح*

عنثبتماوهو،المئةبعدوالخمسينالثالثالوجهلىإانتهىوحينذلك،

لىإاستطرد،"سنةستينعبادةمنخيرساعة"تفكر:قالأنهالسلفبعض

بيانفيكثيرةفصولفياسترسلثم،ومجاريهومتعلقهالتفكرفيالكلام

خلقه!فيوتدبيرهصنعهوباهراللهخلقعجيب

بهالقيمولابنخاص،بتصنيفإفرادهالاليقكانمستقلموضوعفهذا

جمعتفلو"،القرانو"أيمان،"العليل"شفاءخاصة،كتبهفيواحتفالعناية



لطيفا.كتابالجاءتورتبتوغيرهاالثلاثةالكتبهذهمنمادته

والمحاسنونهيهمرهفياللهحكمةفيالكلام:بذلكيتصلومما

شهودهممنعظمذلكيشهدونالعبادوخواص،شريعتهفيالمودعة

بالتصنيف،إفرادهاوتمنىمنها،الكثيرببياناستطردوقد،الخلقحكمة

".ذلكفيبمصنفيساعدأنالله"لعل(:6801:)صوقال

سترفيالحكمةلىإوصلحتىالخلقبدائعفييتكلميزلولم*

أفعالوتعليللحكمةافيالناسخلافبذكرفاستطردالعباد،عنالاجال

فيبديعةفصولاوكتب،المعصيةفيفرقةكلتشهدهوما،لىتعاالرب

الذنب.مواقعةفيالخلقمشاهد

بينتكما،كتبهفياستفتاحهاللهرحمهالقيمابنأحسنجليلبابوهو

به.حقوذلكأهللكانبالتصنيفأفردولو808(،:)صهناكالتعليقفي

الثاني.الموضوعهوفهذا

حكمتهفيفصلافكتب،لىتعااللهحكمةفيالقوللىإعادئم*

وشريعته،دينهمنالحكمةفيفصلاثم،وصفوتهعبادهابتلاءفيسبحانه

ومو]فقتهاللشريعةالناسحاجةعلىوالاحتجاجبالاستدلالواستطرد

ولما،وشرائعهالدينلمبانيالحكمبعضفيفصولافساق،والعقولللفطر

أوجبتوجوديةصفاتالاحكامتلكذواتفيأنلإثباتيفتقرذلككان

فياستطرد=باطلةلوازممنهلزموالا،عنهالمنهيوقبحبهالمامورحسن

أقوالبذكرفيهافاضووذيولها،العقليينوالتقبيحالتحسينمسألةبحث

منفريقكلأدلةعلىوردوماومسالكهمأصحابهاواستدلالالفرق

مذهبفقرر،بينهمبالحقليقصدالحكومةمجلسجلسثم،الاعتراضات



تقرير.أحسنالبابهذافيالسنةأهل

موضعأشملوهوالاستطراد،موضوعاتمنالثالثالموضوعفهذا

فيعليهيحيلزالوما،العقليينوالقيحالحسنمسألةالقيمابنفيهبحث

.الكتابنسبةفصلفيبكمركماالمسألةذكروردكلماكتبه

فيالنبواتالمنكريالصابئةفرقبعضقولمنكانلماثم*

السفليالعالمفيالموجوداتكانتلما"إنه:العقليينوالتقبيحالتحسين

وكان،الكواكبمدبراتهيالتيوالروحانياتالكواكبتأثيرعلىمركبة

فيوقبححسناثارهافييكونأنوجبونحمس=سعدنظراتصالاتهافي

نأفوجب،النوعفيمتساويةالإنسانيةوالعقول،والافعالوالخلقالاخلاق

الاشياءحسنيعرفتامنلىإنحتاجلافنحن.،..سليمعقلكليدركها

والإبطالبالردالقيمابناستطردوضرها"=ونفعهاوشرهاوخيرهاوقبحها

العالم،لاحوالوتدبيرهاالكواكبتأثيريدعيالذيالنجومحكاملعلم

.(1القواعد)منبنيانهمعلىواتى،ذلكفيواطال

وهو،اللهرحمهالقيمابنكتبفيلهنظيرلاالرابعالموضوعوهذا

بإبطاليعنونبمصنييستقلأنوحقه.النفعجليلالفائدةعظيممبحث

الكيمياء"."إبطالرسالتهغرارعلى،التنجيم

وكان،النجوماحكاملعلمالرازياحتجاجاتلمناقشةتصدىلماثم*

بأنهاأجابأحكامهم،فيالمنجمينإصابةحكاياتببعضالاحتجاجمنها

حكينالمامعهملأجلهالكلامدسقناالذيالسببهووهذا"(:0913:)صوقال(1)

."...السفليالعالمفيالموجوداتكانتلقاإنه:قولهم
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والعيافةالطيرزجرأصحابعنالمنقولةلحكاياتامنبأكثرليست

العدوىوعلىعليهاالكلامفيواستطرد،لجاهليةاعلوممنونحوها

فيوردماوتفسيرشعار،وقصصمنفيهاالعربعنحكيوما،والشؤم

.البابفيوالسلفالائمةومذاهببشأنها،والسنةالكتاب

دب،ووتاريخفقهفيهطريفبحثوهو،الموضوعاتخامسوهذا

بنفسه.مستقلترىكماوهو

آخرهذا"وليكن:بقولهالكتابختمالقيمابنمنهفرغأنوبعد

."...الكتاب

وقد،موضوعاتههيوتلك،الطويلالاستطرادذلكأقداممواقعفهذه

عليهاوالاحالة،خاصةمستقلةبتصانيفإفرادهاالتأليفبصناعةالاليقكان

حديثهسياقفي"الكيمياء"صنعةذكرجرىحينفعلكما،ناجزةكانتإن

بكلامبطلانهابينفإنه633(،:)صوعزتهماوالفضةالذهبخلقحكمةعن

رسالةفيوجهاأربعينمنفسادهاوبينابطلانهاذكرنا"وقد:قالثمموجز،

المواضعفيستطردكماالوجوهتلكفذكراستطردلوتراهالا،"مفردة

سادسا؟!موضوعالخمسةاالموضوعاتلزادت،الاخرى

دليلبهمرحين588(:)صصنعكما،بالتصنيفإفرادهاعلىالعزمأو

"وسنفرد:قالثميجاز،بإإليهأشارفانه،لمؤمنونوالأنبياءآيتيفيالتمانع

التوحيد".لادلةمستقلاكتابااللهشاءإن

:قالثملسكر،والعسلبينفاضلحين71(1:)صصنعوكما

طرقمنالسكر،علىالعسلفضلفيهانبينمقالةاللهشاءإن"وسنفرد

".تدفعلاكثيرةوبراهينتمنعلاعديدة
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القسمعلىيأتيأنلامكنههذاصنيعهالموضوعاتبباقيصنعفلو

الكتابطوليطغىأندون،محبتهواللهإرادةفيالكلاموهو،الثاني

لعنوانه.محققا،لغرضهمستوفيابذلكسيتموكان،إكمالهعنفيصرفه

غيريطريقةكتابهيختمأنعلىالمصنفالاستطرادهذاحملوقد

آخرهذا"وليكن:فقال،لمضامينهبالفهرستشبهجعلهاإذ،كتبهفيمألوفة

وجليت،المتنافسونيتنافسمثلهافينفائسفيهإليكجلبتوقد،الكتاب

.الخاطبونبادرمثلهنلىإعرائسفيهعليك

وشرفه،إليهالحاجةوشذة،وفضلهالعلممعرفةمنهاقتبستشئتفان

الدارين.فيموقعهوعظم،أهلهوشرف

جلياتواضحاتبطرقالصانعإثباتمعرفةمنهاقتبستشئتوان

.وأمرهخلقهفيحكمتهومعرفة،استئذانبغيرالقلوبتلج

ومعرفةإليها،لحاجةاوشده،الشريعةقدرمعرفةمنهاقتبستشئتوان

وحكمتها.جلالتها

ضرورةبلإلتها،لحاجةاوشدهالنبوةمعرفةمنهاقتبستشئتوان

عنها.لمالعايخليأنالحاكمينأحكممنيستحيلنهوإليها،الوجود

تحسينمنالعقولعليهاللهفطرمامعرفةمنهقتبستشئتوان

التيوالبراهينبالادلة،فطريعقليأمرذلكنو،القبيحوتقبيحلحسنا

.غيرهفيتوجدولاالكتابهذاعليهاشتمل

بالاحكامالقائلينالمنجمينعلىالردمعرفةمنهاقتبستشئتوان

بالالزاماتوالزامهم،وعلمهمصناعتهمنفسمنعليهمالردطرقبابلغ

صناعتهم،فيتناقضهموإبداءعنها،لهمجوابلاالتيالمفحمة



والامر.لخلقاعلىوكذبهموفضائحهم

صحيحبينوالفرقوالزجر،والفألالطيرةمعرفةمنهاقتبستشئتوإن

والقدر.الشريعةفيهذهمراتجماومعرفة،وباطلهذلك

البشريةالنفسبهتكملمماجامعةنافعةأصولامنهاقتبستشئتوان

ومعادها.معاشهافيسعادتهابهاوتنال

هووحدهاللهفمنصوابامنهاكانماالتيالفوائدمنذلكغيرلىإ

منهبريءوالله،الشيطانومنمؤلفهفمنخطأمنهاكانوما،بهالمان

."...ورسوله

كتاب"وهو:الكتابعنيقولأنعلىخليفةالحاجذلكحملكما

مجموعها:منيقتبسمرسلةفوائدفيهبل،بمرتبوليس،الحجمكبير

ومعرفة،الشريعةقدرومعرفة،الصانعإثباتومعرفة،وفضلهالعلممعرفة

المنجمين،علىالردومعرفة،المذكوراتهذهلىإالحاجةوشدة،النبوة

بهتكملفيماجامعةنافعةأصولومعرفةوالزجر،والفألالطيرةومعرفة

.()1الفوائد"منذلكغيرلىإ...البشريةالنفس

"وكتاب:بقوله(1317:)تالالوسينعمانوصفهأيضالذلكولعله

)2(."الأسلوبغريبضخممجلدالسعادةدارمفتاج

!!!

.(1176)"الظنون"كشف(1)

2(.49)"العينين"جلاء2()

!ا2



الكتابموارد

ابنصاحبهيقول،وولوعبالكتبعطيمشغفاللهرحمهالقيملابن

عشرهتحصيللغيرهيتهيالاماالكتبمن"اقتنى:رجبابنوتلميذهكثير،

)1(."والخلفالسلفكتبمن

فيانفقهعمرهلانجمع؛ماالكتبمناحدجمع"ما:الصفديوقال

بكلمذهبولافنماغيرفيشيءٍكلمنعندهوكانذلك،...تحصيل

)2(.."..عديدةنسخكتاب

مبين.واضحتواليفهفيالواسعةالمكتبةتلكثرو

كتابنا:في،العزيزةالمتقنةالاصولبتحصيلعنايتهشواهدومن

القيم:ابنفقاللارسطو،""الحيوانكتابعننصابعضهمنقل-

الكتابفينصهنذكرونحن،محرففنقلارسطوعنحكوهما"وأما

)3(.ذكرهثم.("بها..اعتنيقدمصححةنسخةبهلنافانالمذكور،

،التوحيديحيانلابي""المقابساتكتابمنطويلةمقابسةونقل-

زعماء:اي(")4(زعمائهممنوكان،المنجماللهرزقبخط"نسخةمن

المنجمين.

.(5174/)"لحنابلةاطبقاتذيل":وانظر.(452/)18"والنهاية"البداية(1)

368(./4)العصر"اعيان"(2)

.(5621ع:))3(

.(4131:)ص(4)
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الرازياحتجاجعلىردهمعرضفييقولحيناطلاعهسعةوانظر

فاسداالعلمهذاكانلو[:الرازي:]ايقولهالعجب"ومن:التنجيملصناعة

عليه!اخرهلىإلمالعابناءأولمنوالمغربالمشرقأهلإطباقلاستحال

علىوقفماالرجلهذاأترى،البهتانفيولاهذامنأبلغالفريةفيوليس

علىوالردالعلمهذاإبطالفيوالمغربالمشرقأهلمنلاحدتأليف

اهلهعلىالردفيمصنفمئةعلىيزيدماوغيرنانحنرأينافقد؟!أهله

الذينللفلاسفةمنهاوكثير،الناسبأيديكتبهموهذه،أقوالهموابطال

بيوأسيناوابنبيكالفارا،لمالعاخلاصةأنهمويرونهؤلاءيعطمهم

الكتبضمنفيالردودوأما،كلامهمحكيناوقد،وغيرهمالاوحدالبركات

عدةعلىتزيدأنولعلهاتذكر،أنمنفأكثرلمقالاتاأهلعلىيردحين

.()1."..مذهبهموإبطالهؤلاءعلىالردمنهاكتابكلفيتجد،الألف

لابن"المختصر"فيوردتشبهةقررانه:اطلاعهسعةشواهدومن

شراحمنكثيركانوإن،الشبهةهذهتقريروجه"هذا:قالثم،الحاجب

.")2(...الوجههذاعلىتقريرهايفهموالمالمختصر

أربعة:أقسامعلىالكتابهذافيوموارده

ومصنفه.الكتابباسمفيهصرحما:الأولالقسم

المعجم:حروفعلىمرتبةوهاهي

فيالكتابباسمصرح،حاتمبيألابن"ومناقبهالشافعي"اداب-

)ص:1463(.)1(

شرخا.السبعينعلىينيفماوللمختصر959(.:)ص)2(
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سيأتي.كما،المصنفباسممكتفيااخرموضعفيمنهونقل(،1452)عمر:

4(،90:)صفيبهصرح،الغزاليحامدلابي"الدينعلوم"إحياء-

سيأتي.كما،تصريحبدونأخرىمواضعفيعنهونقل

.(1131:)صلبطليموس(الاربع)المقالات""الاربعة-

المنجمشاذانسعيدبيلا()المذاكراتبالمعروف"النجوم"أسرار-

.(5122:)ص

.(1122:)صالمنجممعشرلابي"النجوم"أسرار-

.(014:)صللرازي("اللذات"أقسام-

.(6012:)صالتوحيديحيانلابي"والموانسة"الامتاع-

047(.:)صالبغداديللخطيببغداد""تاريخ-

.(1553،1576:)صقتيبةلابن"الحديثمختلف"تاويل-

.(1313:)صقرةبنلثابت"العلم"ترتيب-

56(.54،:)ص(الغيب)مفاتيحالرازيتفسير-

دوناخرموضعفيعنهونقل54(.:)صالاصبهانيالراغبتفسير-

تي.سيأكما،تصريح

.(53:)صنيالرماتفسير-

52(.)عمر:الوجيز()المحررعطيةابنتفسير-

.(55،831136،:)ص(والعيون)النكتالماورديتفسير-
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52(.:)صالاصبهانيمسلمأبيتفسير-

.(1375:)صالمنذرابنتفسير-

52(.28،:)صالبلوطيسعيدبنالمنذرتفسير-

938(.82،:)صمزينلابنالموطا""تفسير-

.(1234،1235:)صللبيروني"التنجيمصناعةلىإ"التفهيم-

ونقل1518(،:)صفيالكتابباسمصرحالبر،عبدلابن"التمهيد"-

سيأتي.كما،المصنفباسممكتفياأخرىمواضعفيمنه

62(،96.730،:)صفيالكتابباسمصرحللترمذي"لجامع"ا-

سيأتي.كما،المصنفباسممكتفياأخرىمواضعفيمنهونقل

،(1914.1527:)صفيالكتابباسمصرح،وهبلابن"لجامع"ا-

سيأتي.كما،المصنفباسممكتفياأخرىمواضعفيمنهونقل

472(.:)صلجريريزكريابنللمعافىوالانيس(""الجليس-

348(.:)صالاصفهانينعيملابيالاولياء(""حلية-

.(6521،0621:)صلارسطو"لحيوان"ا-

.(484:)صتيميةلابن"المنطقيينعلى"الرد-

.(1236:)صالتنجيمإبطالفيعيسىبنعليالقاسمأبيرسالة-

)ص:الرصدالاتفيالواقعالخللأقسامفيالهيثملابنرسالة-

1881).

.(1013،2131:)صلارسطاطاليس"الطبيعيالسماع"-

.(13،29141،4841:)صماجهلابن""السنن-
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منهونقل(،1544:)صفيالكتابباسمصرحداود،لابي""السنن-

سياتي.كما،المصنفباسممكتفيااخرىمواضعفي

292(.:)صاحمدالامامبناللهلعبد""السنة-

.(1821،1313:)صسينالابن"الشفاء"-

،7361381،2941،3941،،46،48،20،2204:)صالبخاريصحيح-

9051،5341،0451،1451،5741).

ابي"صحيح4(:40:)صوسماه451(،346،:)صحبانابنصحيح-

".حاتم

38،47،166،4911،020،03،363،993،428،)ص:مسلمصحيح-

0،05،734،698،9701،1485،8015،9015،1511،1533،1535،0154

.)0156

483(.:)صاحمدالامامبناللهلعبد""العلل-

.(465:)صللخلال""العلل-

332(.:)صللخلال""العلم-

1486(،:)صفيالكتابباسمصرحعبيد،لابي("الحديث"غريب-

سياتي.كما،المصنفباسممكتفيااخرموضعفيمنهونقل

83(.:)صقتيبةلابن"القرآن"غريب-

)ص:فيالكتابباسمصرح،البغداديللخطيب"والمتفقه"الفقيه-

سياتي.كما،المصمنفباسممكتفيااخرىمواضعفيمنهونقل326(،
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فيمنهونقل466(،:)صفيالكتابباسمصرح،لتمام"الفوائد"-

تي.سياكما،المصنفباسممكتفياآخرموضع

.(5721:)صالسكيتلابنوالابدال""القلب-

.(1021:)صللمبرد"الكامل"-

والاربعين(الثمانيةالكواكب)صورالثوابتمعرفةفيكتاب-

9122(.:)صالصوفيعمربنالرحمنلعبد

.(172:)صللدينوري"لمجالسةا"-

5(1231:)صالديلميباشهريبنلكوشيار""المجمل-

مواضعفيمنهونقل649(،:)صذكرهللقفال،"الشريعةمحاسن"-

تي.سياكما،تصريحدوناخرى

51(.0:)صالكوسحمنصوربنإسحاقمسائل-

5(.34330،:)صحربمسائل-

صحيح"(:691:)صوسماه(،491:)صللحاكم""المستدرك-

".لحاكما

.(7330،2،1921،52،5815261،4541،:)صحمدأالاماممسند-

44(.1:)صالموصلييعلىأبيمسند-

446(.:)صالمنطقعلىالردفيالسيرافيسعيدلابيمصنف-

ادمآسكنهاالتيلجنةامسالةفيالبلوطيسعيدبنللمنذرمصنف-

52(.:)ص
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5(.1:)صقتيبةلابن""المعارف-

.(9128:)صملكابنالبركاتلابي"المعتبر"-

337(.:)ص(شيوخهمعجمالعله،نعيملابي"المعجم"-

656(.:)صللجاحظ"والنخلالزرعبين"المفاضلة-

.(4131:)صالتوحيديحيانلابي""المقابسات-

.(0441:)صللحاكم"الشافعي"مناقب-

.(0441:)صللرازي"الشافعي"مناقب-

53(.:)صحزملابن()الفصل("والنحل"الملل-

فيمنهونقل1588(،0151،:)صفيباسمهصرح،لمالك"الموطا"-

سيأتي.كما،المصنفباسممكتفيااخرموضع

.(1821:)صسينالابن""النجاة-

كتابه.تسميةدونلمصئفاباسمفيهصرحما:نيالثاالقسم

كتبهم:تسميةمع،المصنفينعلىمرتبةوسأوردها

،861،481،091،491،691،202،502،602،702:)ص.الترمذي-

كتابهمن978(.80،20،21،211،213،39230،4،421.566،575،661

"."الجامع

"الفوائد".كتابهمن(.224:)ص.تمام-

يهـ.ومناقبهالشافعياداب"كتابهمن(.4641:)ص.حاتمبياابن-
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وفي"،البيان"جامعتفسيرهمن(574،6913:)ص.الطبريجريرابن-

الاثار".تهذيب"كتابهمن(4871:)ص

مشكلاتشرحعلى"التنبيهكتابهمن(.5721:)ص.جنيابن-

".الحماسة

"زادتفسيرهمن(.1367،1368،9136،1371:)ص.لجوزياابن-

".الصحاح"كتابهمن.(4871:)ص.الجوهري-

"."البرهانكتابهمن288(.:)ص.الجويني-

".لحديثا"أعلاماو"السننلم"معامن(.5531:)ص.الخطابي-

"،لمتفقهو"الفقيهكتابهمن934(،185:)ص.البغداديالخطيب-

".لحديثاأصحابشرف"كتابهمن464(،463:)صوفي

"."السننكتابهمن(.017،609،1531:)ص.داودأبو-

".القرانني"معاكتابهمن(.44،2،25345،2486:)ص.الزجاج-

."الكشاف"كتابهمن.(04:)ص.الزمخشري-

كتبه.منالنقلموضعلييتبينولم3(.ه7:)ص.الصلاحابن-

العلمبيان"جامعمن5(483،20.580،590.501:)صالبر.عبدابن-

من(4251،6251،5451،6451،0651،5841.5881:)صوفي،"وفضله

."التمهيد("

العزيز".عبدبنعمر"سيرةكتابهمن9148(.:)ص.الحكمعبدابن-
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غريب"تفسيركتابهمن(.1563:)ص.حبيببنالملكعبد-

."الموطا

".الحديث"غريبكتابهمن(.1585:)صعبيد.ابو-

يكونأنويحتمل،"القرانمجاز"كتابهمن(.4781:)ص.عبيدةأبو-

بواسطة.منقولا

".الكامل"كتابهمن(.186،591،212،634،664:)ص.عديابن-

من0137(.485،581،1367،1368،9136،:)ص.عطيةابن-

الوجيز"."المحررتفسيره

".الفلاسفةتهافت"كتابهمن(.1421:)ص.ليالغزا-

منيصحلاومايصح"مارسالتهمن(.5911،4311:)ص.الفارابي-

".النجوماحكام

نأويحتمل،"القرانني"معاكتابهمن(.8034781،:)ص.الفراء-

بواسطة.منقولايكون

رسالة"تفسيركتابهفيوالنص(.4751:)ص.الزجاجيالقاسمأبو-

".الكتابأدب

،7015:)صوفي،الأخبار""عيونكتابهمن(478:)ص.قتيبةابن-

طبعوقد،علومها"علىو]لتنبيهالعرب"فضلأحسبهاخركتابمن(1565

كثير.طمسفيهانسخةعن

"الموطأ".كتابهمن(.2941:)ص.أنسبنمالك-
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المقصودولعل725(،:)صالضياء.المقدسيالواحدعبدبنمحمد-

".والعقابالذممنفيهوردوماالاصحابسبعن"النهيكتابه

نأويشبه(،9461،1051،3051،7051،2451:)ص.المدائني-

بعد.عليهيعترولم،والزجر"والفأل"القيافةكتابهمنالنقليكون

"المسند".كتابهمنلنقلو(.1151:)صمسرهد.بنمسدد-

".السنن"كتابهمن.(179:)ص.النسائي-

".البسيط"أو"الوسيط"تفسيرهمن.356(:)ص.الواحدي-

".لجامع"اكتابهمن(.0151،1851،5341:)ص.وهبابن-

مصنفه.تسميةدونالكتابباسمفيهصرحما:الثالثالقسم

مصنفيها:تسميةمعالمعجمحروفعلىمرتبةوسأوردها

غيركتابهشرحوقد(.1312:)ص"الاربعبطليموسمقالات"شرح-

.هناكبينتكماواحد

.(384:)ص(للجوهريا"الصحاح"-

،54،46،481،161،162،166:)ص(ومسلماللبخاريالصحيحان-

167.46،2،736،7374821،4831.0941،8051،9051،1151.1651،

5341،0451،1451.0561).

.(487:)ص(اللزمخشري""الكشاف-

959(.:)ص(الحاجبالابنا!ختصر""ا-

.(152،2451:)صلاحمد(المسند"ا"-
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.(84،478،638،3941:)ص(لمالكالاالموطأ"-

بهذا:ويلحق

023(.46،:)صالسنن-

،00،2،023،428،468،576،2960171.3914.1543:)صاصخ-

.)1548

.(7164361،:)صالحيوانكتب-

664(.)ص:الطب-كتب

مصنفه.أوالكتابباسمفيهيصرحلمما:الرابعالقسم

مصنفيها:وقياتحسبمرتباذلكمنعليهوقفتماوساسوق

255(::)تالجاحظبحربنعمرو*

نأوكاد(،1)إليهلمنسوباوالاعتبار""الدلائلكتابمنونقل

جريدةفيذكره،البابهذافيكتاباللجاحظأنريبولا.النسبةمتنازعكتال!وهو(1)

2(،11)9"الاريب"إرشادفيوياقوت2(،11)""الفهرستفيالنديممصنفاته

ليومأيدينابينماأنلىإذهبالمعاصرينبعضلكنوالاعتبار"،"التفكر:وسمياه

بيالسندوحسن:أولئكومن،أسلوبهيشبهلاعثمانبيأعلىمنحولىوأنه،بهليس

،1)47إليهالرافعيرسائلفيريةأبوومحمود(،44،531)"الجاحظ"أدبفي

المجتهدالمحققالامام:فاولهماجل،لنسبتهالمصححونلهلمثبتون1و2(.80

"العبر:وسماهطراهوعليهوقففقد84(،0:)تالوزيرإبراهيمبنمحمد

الخلق"علىلحقاو"إيثار37(،4،33/)"لقواصم1و"العواصمفيلاعتبار"،1و

-567(،)5/القدير""فتحفي(0521:)تنيالشوكاالعلامة:وثانيهم(.1)96
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عنايةهناكوللزيدية،اليمنمكتباتفيخطيةنسخالكتابومن،كذلكعليهوأثنى

وثالثهم:.خزائنهمبهااحتفظتاصولعنطعمنهوكثير،وتهممالمعتزلةبتراث

نساوالكلامئقبطرخبرةبهوحسبك،الرافعيصادقمصطفىلعصرهالادبإمام

به:يوصيه2891سنةبحلبالكتابطعحينريهلابيكتبفقد،الجاحظببيان

لكتاب،هذايفتكفلاوالاعتبار،الدلائلكتاباسمهجديدكتابللجاحظ"طع

آراءعلىفيهأغارلأنه؛والفكرالرأيفيهمهاألعلهبل،الجاحظكتبأهممنوهو

هذااللهرحم،سريّةعبارةفيبهاوجاءالمخلوقاتحكمةفيالقدماءالفلاسفة

إليهفكتب،صاحمهبذلكيقنعولم(.1)47(""الرسائل."زمنهوأهلوزمنهالرجل

.كتابإثباتيمكنلا":الرافعيفأجابه،الكتابنسبةفيرايهيسأله3191سنة

فيبأسلوبهالكتابمقابلةإلاعليهغيرهوزورغيرهعلىزورلجاحظكالمؤلف

ضعيفةعباراتبعضلولالهالاعتباردلائلكتابأنو]لراجح،وتفاصيلهدقائقه

2(.0)8""الرسائل."أثنائهفيتعترض

المنسوبالتاجبكتابملحقاالاميريةبالمطبعة4191سنةقديمابمصرالكتابطع

بحلبالعلميةمطبعتهفيالطباخراغبمحمدالشيخنشرهثميشتهر،ولم،للجاحظ

،وذاعفاشتهر،والتدبير"لخلقاعلىوالاعتبار"الدلائل:بعنوان2891سنة

كرنكوالالمانيالمستشرقووقفعليها،اعتمدالتيلنسخةمنمقدمتهوسقطت

المجمعمجلة"فيمقدمتهافنشرالبريطانيالمتحففيللكتابمتأخرةنسخةعلى

561(.-558)9/بدمشقلعربي"العلمي

شتى:نسباونسب،والمؤلفونالنساخوتناهبه

الجعفي،عمربنالمفضلعلىأملاهنهو،عنهاللهرضدالصادقجعفرلىإفنسب*

في4(05:)تالنجالثي:منهمالكتابنسبمنوأقدم،النسبةبهذهالشيعةنفردو

بنعليطاووسابنثمالاعتبار،علىلحثواالفكركتاب:وسماه(،111)2رجاله

"كشف:كتابيهفي664(:)تالقاسمأبوالحسنيطاووسبنجعفربنموسى

فيوسماه9(،1:)ص"لأزمانوالاسفارأخطارمن"الأمانو9(:)ص"المحجة

اللهخلقفيماالسلامعليهالصادقمولاناأملاهالذيعمربنالمفضلكتاب:الاول
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العالمإنشاءفيالحكمةوجوهمعرفة:الثانيفيوسماهالاثار،منجلالهجل

كثيرا.عليهوأثنى.سرارهأواظهارالسفلي

.ذكرهعندعباراتهماختلفتولذا،عندهمعلمياسملهيكنلمأنهالبينومن

.(694،31/451،61/00،381/251/،4/824)"لذريعة":وانظر

وفزقه(،151-57)3/الانوار"بحار"فيبتمامه(1111:)تالمجلسيوأدرجه

منهم.واحدغيروشرحه،ألفاظهوشرحعليهوعلقكتابهمنكثيرةمواضعفي

والهند،إيرانفيقديماطبعوبه("،المفضلتوحيد"باسميهممتأخرعندشتهرو

،اعتمدتالتيوهي(6041:الثانية)الطبعةببيروتالوفاءمؤسسةفيوحديثا

العربي"الادبتاريخ"انظر:.وغيرهاومشهدوبرنستونالازهريةفيالخطيةونسخه

927(.1/0،27)"العربيالتراثتاريخ"و26(،1/0،261)

مقبول،الشيعةمؤرخيمتقدميعندالمذهبفاسدالروايةمضطربغالوالمفضل

يعدكانماإن2(:04)3/"المقالتنقيج"فيالمامقانيقالكمايهم،متأخرعند

وضعوقد.إ!التشيعمذهبضرورياتمنالانالشيعةتعدهالشيعةقدماءعندغلوا

ةروفيالفائق":ترجمتهلمصادروانظر.محققيهمباعترافكثيرشيوزيدعليه

"الرجالمعرفة"اختياروأقدمها:وأهمها92(.1)3/"لصادقالامامواصحاب

.(111)2"النجاشي"رجالو6(،221/)للطوسد

هلوالصادقجعفرطريقةمنهووما،ظاهرةلائحةالنسبةهذهعلىالوضعودلالل

لحقواوأ،إملائهلسببركيكةقصةأولهفيفجعلواالقوموتحامق،بسبيلعصره

ليعلاعليهمعاصروهموبنىوأسلوبا،روخاالكتابتباينرافضيةمادةباخره

.وقصورا

نسبتهفيبأنفأجاب،1377سنةإبراهيمبنمحمدالشيخعلىالكتابعرضوقد

فكتبالحقمنقيهوما،البيتأهلفيغلوااخرهفيوأنشكا،الصادقجعفرإلى

والرسائل""الفتاوى.عنهتغنيوغيرهالقيمكابنبهمالمقتدىالائمةمنالمحققين

13(/421).

بعنواناتعديدةطبعاتوطبع،قليلةإضافاتمع،ليالغزحامدبيألىإونسبك!
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-586:)صالخلقعجائبفيللتفكرعقدهاالتيالفصولفييستوعبه

ستطرادات.وتعليقاتتضاعيفهابينوله608(،

276(:)ت:قتيبةابن*

"،المخلوقاتفيالحكمة"أسرارو"،اللهمخلوقاتفيالحكمة"منها:،مختلفة

القسمفي)257("ليالغزامؤلفات"كتابهفيبدويالرحمنعبدلدكتوروأورده

)6/"الطبقات"فيالسبكيذكروقد.الشكسببيبينولم،نسبتهفيالمشكوك

حامد:بيأتصانيفمنوغيرهما(1/24)""الاتحاففيلزبيديو227(،

قدويكونإليهنسبتهتصحأنيحتملوهلهذا؟أرادوافهل،"اللهصنععجائب"

الجاحظ؟كتابعلىفيهأغار

النسخمقدمةففي،مشكلةنسبةوهي،الانبارينوحبنجبريللىإونسبجم!

فما،المتقدمينالحكماءمنجماعةهذاكتابنامثلألفوقد":للجاحظالمنسوبة

صدرلأنه؟الانبارينوحبنجبريل:فمنهم،منهالمشكلبينواولا،معانيهأوضحوا

ونظمه،منغلقبكلاموصدره،الفلاسفةترتيبورتبه،مقدمةولاخطبةبغيركتابه

منسوبةكانتالقيمابنعليهاوقفالتيالنسخةأنريبولا."ه..متسقغيرنظماً

ثم،..".الانبارينوحبنجبريلالفاضلبخطقرأت"632(::)صقالفقد،إليه

نسخة()4836صوفياأياخزانةوفي.جمةترهذالجبريلأجدولم.منهنصانقل

العربي"الادبتإريخ"انظر:،المتوكلأيامصنفهأنهوفيها،إليهمنسوبةالكتابمن

وألجاحظواالاصليالكتابصاحبهووهل؟جبريلبخطهيفهل(.128)3/

عنه؟ناقلونغيره

والاعتبار"،التفكر":بعنوانالبابهذافيكتاب2(43:)تالمحاسبيوللحارث*

(1)53"الجاحظأدب"فيالسندوبيوأبدى)236(،"الفهرست"فيالنديمذكره

بعد.عليهيعثرولم.هذاكتابناأصلهويكونأناحتمال

متقدممصدرأنهوحسبنا،الكتابنسبةتحريرههناغرضنامنفليس،كانماوإنا

منه.وأفادعليهاعتمدالقيمابنزمنقبلمعروف
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.(-477483:)صالأخبار""عيونكتابهمنونقل

31(:0:)تالطبريجريربنمحمدجعفرأبو*

.(9531-4861،4881،5371:)صالاثار"تهذيب"كتابهمنونقل

32(:1:)تدريدابنبكرأبو*

.(1521:)ص""الاشتقاقكتابهمنونقل

365(::)تالشاشيالقفال*

وأثنى649(:)صوذكره86(،0:)ص"الشريعةمحاسن"كتابهمنونقل

عليه.

:(436:)تالمرنصالشريف*

عنهانقلولعله1(،191:)صالمنجمينعلىالردفيرسالتهمنونقل

بواسطة.

465(::)تالقشيريالحسينبو*

4(.438،54-435:)ص"القشيرية"الرسالةكتابهمنونقل

5(:20:)تالأصفهانيالراغب*

22(.:)صتفسيرهمنونقل

5(:50:)تليالغزاحامدأبو*

كتبه:منونقل

فضلوجوهفيالبحثعندالعلمبكتابفانتفع"،الدينعلوم"إحياء-
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التفكركتابواستوعب،أخرىمصادرمنونقولطوالتعليقاتمع،العلم

)ص:وغيرهالانسانخلقوعجائبومجاريهوفضلهالتفكرفيالكلامعند

155)583-1().

829(.-789979،-749:)ص"المستصفى"-

.(4141،6141،1841:)ص"الفلاسفةتهافت"-

538(.:)تالزمخشري*

.(44:)ص""الكشافكتابهمنونقل

:(845:)تنيالشهرستا*

889،-789839،،749-729:)ص"الأقدامنهاية"كتابهمنونقل

099،1.)99

795(::)تلجوزياابن*

كتابيه:منونقل

083(.:)ص("لمدهش"ا-

.(0136:)صالمسير""زاد-

6(:60:)تالرازيالدينفخر*

وغيرها(،،9171،9261،2821:)ص"لمكتوما"السركتابهمنونقل

بعضفيبهوصرح!تصريحدونالمصعفعنكثيرافنقل،شرحهفيالزبيديتىو(1)

لمواضع.ا
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.(1365:)صلهالرازيتصنيفلىإوأشار

066(::)تالسلامعبدبنالعز*

.(009:)ص"الأحكامقواعد"كتابهمنونقل

728(::)تتيميةابنالعباسأبو*

كتبه:منونقل

.(5711:)ص"الصحبح"الجواب-

.(1381:)صذر"أبيحديثشرح"-

77(.:)صادمأسكنهاالتيالجنةفيفتيا-

لملكناخر،مصدرعنمنقولةأنهافيأرتابلاالتيالمواضعومن

نثرجنسمنفانها،المنجمينكذبفيهاظهرالتيالحوادثسرد:إليهأهتد

ضرابهما.والفاضللقاضيوالكاتبالعماد

المتعين،وهو،العلمشكرمنالنقلعندبالعزوالتصريحأنريبولا

فيالمصنفومنهم-العلمأهلزالمابل،بحالمقبولاعرفاليسوخلافه

لىإونسبتهالقائلهاالفائدةإضافةفضلعلىينصون-كتبهمنمواضع

لهفلعل،محجتهعنحادمنعلىوينكرون،كتبهمفيويتمثلونهصاحبها،

المواضع.هذهفيالنقلعنالإفصاحتركفيعذزا

!!!
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الكتابعلىالثناء

وسأسوققالوا،كماوهو،العلمأهلمنواحدغيرالكتابعلىأثنى

للمصنف.أخرىبعباراتأتبعهاثمتهمعبارابعض

المقاصد،عزيزنفيس!كتاب"وهو(:7013:)تخانحسنصديققال

إلي")1(.وأحسنعليبهتعالىاللهمن

)2(."الاسلامفىنظيرهيوجدلاكتاب"وهوايضا:وقال

وقد،الكتابمننسختهظهرعلى1317(:)تالالوسينعمانوكتب

".مثيلبابهفيلهليس،جليلكتاب"وهو:ذريتهعلىأوقفها

19(:/1)"السالكين"مدارجفيفقال،كتابهعلىالمصنفثنىو

".معناهفيبديعكتاب"وهو

"وحسبك:قولهذلكومن)3(،مباحثهبعضعلىالكتابفيثنىو

".الكتابهذامنمنفعتهوعظيمالفصلبهذا

حقيقوهو،الكتابهذافيالكنوزمنفإنه،الفصلهذا"فتدبر:وقوله

الخناصر".عليهتثنىبأن

.(1/79)"لعلومابجدا"(1)

2(.42)الاعتبار"لياويقظة"2()

،285،727،783،897529،579،1351،9131،5411،،87271،:)ص)3(

1061،2061).
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مختصرةإليكألقيتالمقامهذافيالعالمطرقمجامعفهذه":وقوله

لاولعلك،الباطلوإبطالمنها،الصوابوترجيحدلتها،وقواعدهابذكر

كتبمنكتاببفيوأصولهاالمذاهبهذهعلىوالكلامالتفصيلهذاتجد

".القوم

،تق،)د،الخطيةالأصولفيالكتابتمةخافيوقعماذلكومن

مقابلوبعضهاالمصنفنسخةمنمنقولبعضهاعتيقةأصولوهيص(،

المسمىالكتابنجز"ونصها:،القيمابنأسلوبيشبهالكلامونظمعليها،

بدائعمنوفيه،الجليسيملهلا،نفيسكتابوهو،السعادةداربمفتاح

ماالبحوثمنوفيه،سواهفيذلكيوجدلاماالقلائدوفرائدالفوائد

؛لمعناهموافقولفظه،لمسماهمطابقواسمه،منتهاهلىإعلمكليستقمي

.()1"السعادةدارلىإيحدوماالإفادةمنفيهفان

!!!

أخيتحقيقمقدمةومباحثهبتحريراتهواشادتهكتبهعلىالمصنفثناءلتوجيهانظر(1)

33(5)32،الفوائد""بدائعلالعمرانعليالثيخ
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لخطيةاالأصولوصف

عليه-الوقوفتيسرفيما-الكتبودورالمخطوطاتخزائنتحتفظ

هيخمسةمنهاانتخبت،"السعادةدار"مفتاحلكتابخطياأصلاعشربثلاثة

منلاصلبالاضافة786،سنةنسخبسادسواستانستعلاها،وأصحها

منها،معتمديوصفعلىتيوسا،الكتابمختصراتلاحدالتاسعالقرن

ضلة.الفهارسبعضفينسبوما،الاصوللباقيأشيرثم

فهي:،لمعتمدةاالأصولأما*

)د(:باشاإبراهيمدامادمكتبةنسحة-1

بنمحمدبنإسماعيلالحاقظالامامكتبها،نفيسةتامةنسخةوهي

بخطه،سنةعشرةبخمسالمصنفوقاةبعد766،سنة)1(البعليبردس

المجود.المضبوط

السليمانيةالمكتبةضمنباشا،إبراهيمدامادبمكتبةمحفوظصلهاو

.(314)برقم،بتركيا

ورحل،لحديثباوعني،طائفةمنوسمع0،72سنةولد،الدينعمادالفداء،أبو(1)

لحديث"اغريبفي"النهايةنظمالكثير،وكتب،بنفسهوقرا،دمشقلىإطلبهفي

لحفاظااحدوكان،جماعةبهوتخرجوغيرها،،للذهبي"لحفاظاو"طبقات

شوالمنخرالاوالعشرفيتوفي،الديانةكثير،الخلقحسن،المصنفينالمكثرين

حاشيتهوفي287(/1)"الوابلةو"السحب(،161)الوافر""الردانظر:7840سنة

جمته.ترمصادر
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مننحوالسطروفيسطرا،23الصفحةفي،ورقة532أوراقهاوعدد

كلمة.17

بردسابنضبطذلكفأول،العنايةمنضروباالنسخةهذهلقيتوقد

المهملالحرففوقفيضع،الاهمالبعلاماتوعنايته،بالشكلنصها

علىلهامقابلتهثم،بذلكيخليكادلاالمضجعة،الظفركقلامةعلامة

النسخةطررفيالمثبتةالتصحيحاتلكن،ذلكعلىينصلموإنالاصل

/41،ب/12أ،/01أ،8/أ،6/أ،4/أ،،ب3/)ق""صحبالمختومة

/01أ،5/،ب3/،ب2/)قالسقطواستدراكواللحق.(،.،.ب/117،

المقابلة.علىيدلان=ورقةمنهماتخلوتكادولا.(،ا،..

كلمةوفوقهمجودا،الطرةفيكتابتهأعادلحبراأوالقلمفيهطغىوما

/08أ،75/،ب1/5أ،93/،ب0/3)ق"صح("بختمهوربما"،"بيان

،...(.ب

محئر.كبيربخطفيكتبهاونحوها،الفصولويميز

وهو،السعادةداربمفتاجالمسمىالكتاب"نجز:بقولهالنسخةوختم

يوجدلاماالقلائدوفرائدالفوائدبدائعمنوفيه،لجليسايملهلا،نفيسكتاب

مطابقواسمه،منتهاهلىإعلمكليستقصدماالبحوثمنوفته،سواهفيذلك

.السعادةدارلىإيحدوماالافادةمنفيهفإن؛لمعناهموافقولفظه،لمسماه

والمعترف،عليهأحوالهجميعفيالمتوكل،إليهاللهحلقأفقريدعلىوذلك

،بردسبنمحمدبنإسماعيل:والعملالقولفيلصميءو،والزللبالخطأ

ستةعامالمكرمشعبانشهرمنعشرالتاسعفيذلكتماموكان،عنهاللهعفا

".الوكيلونعماللهوحسبنا،النبويةالهجرةمنمئةوسبعوستين
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المصنف،أصليكونأنيبعدولا،عنهنقلالذيالاصليذكرولم

ر.والدالعهدلقرب

كما،الكتابةفيأسرعإذاالاعجاموتركهوتعليقهالمصنفخطولعسر

منكثيراشتبهت،"الهجرتين"طريقكتابهمسودةمنبخطهوصلنافيماتراه

وأبقوها،الاصلفيرأوهاكمارسمافرسموها،الكتابنساخعلىالمواضع

مواضعوفي،بردسابنذلكفيطريقةوأمثلهم،قراءةمنلاكثرمحتملة

.الصوابجادةعنمحرفةفكتبوهاالقراءةفياجتهدوابالقليلةليست

احتمالاتالطررمنكثيرةمواضعفييبديبردسابنوجدناولذا

73/،ب43/أ،37/أ،1/2)قفيكما،""لعلهبمبدوءة،للقراءةأخرى

ا،...(.86/ا،

قراءةلىإيشيررايتهب(/591ب،78/ب،75/)ققليلةمراتوقي

"خ".بلهاويرمز،أخرىنسخة

ا(./421)قفيكمااقدر،فيما،الأصلطرةمنتعليقانقلوربما

فقرأ،ترجمتهعلىأعثرولمحميد،بنعليبنعثمانبعدهوجاء

أقلعلىلاخيرثلثها)أووقابلها،بردسابنبلد،بعلبكبقلعةالنسخة

بخطالطررفيثبتهومنهاسقطمابعضواستدركاخر،أصلعلىتقدير(

كسلفهبوصدرها،للقراءةأخرىاحتمالاتوأبدى،النقطمنمهمل

"."لعله

فيمنهاوأثبت،الكتابنصتحقيقفيالقراءاتبهذهانتفعتوقد

.للصوابمحتملارأيتهماالحواشي
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ا(.323/ب،3/)قموضعينفييسيربياضالنسخةوفي

،أمرهغالبفيالهمزتسهيل:رأيتالتيبردسابنطريقةومن

يكنلىالمصنفأنوالاشبه(،و)ت)ق(الاصلانوكذاأحيانا،وتحقيقها

وجدناولذا،عليهالاغلبهوالاولكانوانالتحقيقأوالتسهيلفيمطردا

اخر.حيناوتختلفحيناأحدهماعلىتتفقالاصول

يرسمهاالمصنففإن،"لجزئية"اكلمةذلكمنوقعماطريفومن

رسمهافجود،كذلكيرسمهاالمتقدمينمنوكثير،"لجزويةا":بالتسهيل

رسمافرسموهاالاخرىالاصولنساخلهايفطنولم،نسختهفيبردسابن

لحزورية"او"""الحرورية:ألوانعلىالناشرينعندوتحرفتمشتبها،

!"لحرونةاو"

اخره.لىإ.""الاسولة":"الاسئلةرسم:ذلكومن

بمامتصلةغيرالسطروسطفيمفردةالابياتكتابةأيضا:طريقتهومن

بذلك.يخلالنساخمنوكثير،بدائرةالبيتأحياناويختميليها،

فلم،كلامهمثانيفيالمصنفيدرجهمماالبيتبعدالبيتفاتهوربما

.(1نثرا)المطبوعاتفيوكتبت،الاصولباقيوكذاذالب،صنيعهبهايصنع

المتفقهيلزممايذكروهو(484)لما"المدخلفيبدرانبنالقادرعبدالعلامةقال(1)

كانفإذا..،.منظومة...والواجباتالشروطمنكثيراالفقهاءيذكر"وقد:معرفته

مستقيمة،غيرالوزنمختلةحفظهالقوافيوالعروضبفئيجاهلالحفظهاالمريد

جاهلاالناسخكان1إذولاسيمالمنثور،1و[لمنظومبينيفرقلابحيثكانوربما

".الجهلمنذلكويعدلمقصود،ابفوتفهناكللنثر،ككتابتهالنظمفكتب
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.قارئمنأكثربتعليقاتالنسخةحظيتوقد

النسخةصفحاتفيمنتشرةتعليقاتله،اسمهيذكرلمقارئفاولهم

:أضربعلىوهي.السطوروبينالطررفيجدا،دقيقفارسيئبقلم

"صفد"،لفظةيشرحب(36/)قفيكما،الغريبلبعضشرحفمنها:

".جوهري.العطاء،بالتحريك"الصفد،:قال

قولعلىعلقب(68/)قفيكماونحوها،للضمائرتوضيحومنها:

".والعقلالعلم:"أي:بقولهفقدهما(""وإذا:المصنف

،ا72/)قفيكماوغيرها،والحديثالتفسيركتبمننقولىومنها:

.(..أ،./127،ب/125ب،/511ب،59/

رجوم"إنها:النجومعنالمصنفقولعلىعلقب(38/)قففي

وانمابها،يرجملاترىالتيالكواكبأنالضحاكعنفنقل،"للشياطين

لاأنفسهاالكواكبأن:عليبيأعننقلثم،الناسيراهالابالتييرجم

ق)فيوهكذا....يحرقشهابعنهاينفصلوانما،ثابتةلانهابها؛يرجم

للشبلي."المرجان"اكامكتابمنطويلنقلب(0/4

مختصرةجانبيةعناوينأحمربمدادالدقيقالفارسيبخطهيكتبوهو

/48،ب/54،ب38/،ب27/،ب5/)قوالمسائلالفوائدلبعض

.(..أ،.65/،ب1/5،ب

وفيونحوها،والوجوهالمقاطعبداياتفوقنفسهبالقلمخطاويضع

نقاطاالبيتاخرفيوضعوربما،الجملبينفواصليضعالمواضعبعض

في.كالاثاثلاث
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وفاةسنةالمصنفنقلحينأ(4/4)قطرةفيثانقارئوعلق

وفاته.سنةفيالمذكورةالاقوالفيحاشيةالمسيببنسعيد

كلهوليلا،الخفاشحالمنشاهدهبماأ(14/1)قفيثالثوعلق

موضعه.فينقلتهوقد،طريفتعليقوهوالثمار.

تأليف،السعادةدارمفتاج"كتاب:الكتابلوحةعلىالعنوانوكتب

طرازالسلفقدوةالانامبركةالاسلامشيخالعلامةالعالمالامامالشيخ

الشيخبنمحمداللهعبدأبيالغزير،البحرالتفسيرأركانأحدالخلف

اللهرحمه،الجوزيةقيمبابنالمعروف،أيوببنبكرأبيالزاهدالصالح

".آمين،مثواهلجنةاوجعلعنهورصدلىتعا

اجاد،لقد،مصنفهاللهرحم،وحدهللهلحمد"ا:احدهمكتبوتحته

ولا،قبلهأحدإليهسبقهماكتاباصنفلقدخيرا،الاسلامعناللهفجزاه

".بعدهأحديدركه

كلمةوتحته."زادهكوبريطاش"مرحوم:كتبيسارهعنمنهسفلو

لا؟امخطهأهذاادريولا.أقراهالم

088.سنةمزخرفبخطللكتابمطالعةقيديمينهوعن

ومثنيالمالكهداعيافيه"نظر:أولهاخر،قيدالصفحةأسفليسارهوعن

.."..مصنفهعلى

آخر.مطالعةقيدوفوقه

للنسخة.تملكاتثلاثةأعلاهافيالصفحةيساروفي

نصه.قراءةأستطعلمقديمختماليمينجهةمنأسفلهاوفي



:)قالنسخةطررمنمواضعففيباشا،إبراهيمدامادمكتبةختمأما

(ا257/ا،/951)قوفي..(،ا،.1/4ا،31/أ،1/2أ،/11أ،3/

الافخمالصدر..".:كلماتهمنليوطهرحجما،أكبرللمكتبةاخرختم

خانحمدأالغازيالسلطانلحضرةالوزير...لهاللهيسرباشاإبراهيم

."...خلافتهخلدت

منهوانتخب"طالعه:بردسابنتمةخافتحت،النسخةتمةخااما

ف)فيوكتب."امين،والمسلمينمالكهوعنعنهاللهعفا،الزرعيإسماعيل

باسمه.مطالعةقيدب(28/

بنعليبنعثمانالقدير:ربهرحمةلىإالفقيرالعبد"قرأه:وتحته

الخليلمقامفي..صفر.شهرعشررابعبتاريخوكتب،عنهاللهعفاحميد

اللهيسألوهو،المنصورةبعلبكبقلعة،والسلامالصلاةأفضلعليهإبراهيم

بعيد،غيرقريبظلمهممنحقهياخذانع!ي!)1(بمحمدويتوسلوجلعز

النصير(".ونعمالمولىنعموهوقدير،يشاءماعلىإنه

الكربعندوالدعاءالفرجدعاءفيهاكتبصفحاتثلاثبعدهاثم

وغيرها.لحزنواالهموعند

الكتابهذافي"طالع:نصهمطالعةقيدالثالثةالصفحةاخروفي

عفاالحلبيمحمدبنمحمدبنمحمدتعالىاللهإلىالفقيرالعبدالمبارك

(".المسلمينجميعوعنعنهالله

العلماء.قولياصحفيبالمشروعالتوسلهذاليس(1)
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:(1())قالعراقيةالأوقافمكتبةنسحة2-

كتابهالمصنفكتبأنبعد1،84سنةكتبت،تامةجليلةنسخةوهي

ليستقرالبلدانفيطوفتثم،بخطهالتينسختهعلىوقوبلتسنة،مئةبنحو

برقمببغدادالعامةالاوقافمكتبةبهاوتحتفط،الرافدينبلادفيالنوىبها

.)4995(

المكيالصعتديإسماعيلبنأحمدبنمحمدبنأحمدهووناسخها

هناكوتفقه،دمشقنزلثمبها،ونشا0،81سنةقبلبمكةولد،الحنبلي

وهي1،84سنةالطاعونفيشابوهوبهاوماتالشعر،ونظم،وتزوج

)2(.الكتابفيهانسخالتيالسنة

فيخطهويغلظ،الكلماتبعضأحيانايضبط،واضحنسخيوخطه

به.يكتبالذيالقلمبحسبأخرىفيويدقمواضع

كلمة.02نحوالسطرفيسطرا،27الصفحةوقي،ورقة025فيتقع

كتابوهو،السعادةداربمفتاحالمسمىالكتاب"نجزتمتها:خاوفي

يوجدلاماالقلائدوقرائدالفوائدبدائعمنوفيه،الجليسيملهلا،نفيس

واسمه،منتهاهلىإعلمكليستقميماالبحوثمنوفيه،سواهفيذلك

دارلىإيحدوماالافادةمنفيهفان؛لمعناهموافقولفظه،لمسماهمطابق

عليه،أحوالهجميعفيالمتوكل،إليهاللهخلقأفقريدعلىوذلك.السعادة

خيرا.اللهجزاهالفحلماهرد.الكريمالاخغزوهقبيلالعراقمنصورها(1)

حاشيةوفي22(،1/0)"الوابلةالسحبو"71(،)2/"اللامع"الضوءفيترجمته)2(

.اخرىمصادرنيالثا
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محمدبنأحمد:و]لعملالقولفيوالصسيء،والزللبالخطأوالمعترف

الثانيفيذلكتماموكان،عنهاللهعفا،الحنبلي،المكي،يعرفبالصعيدفي

وثمانربعينوأحدعامالمكرِمرجبشهرالمحرماللهشهرمنوالعشرين

باللهإلاقوةولاحولولا،الوكيلونعماللهوحسبنا،النبويةالهجرةمنمئة

".العظيمالعلي

ودده،الطافةبحسبمقابلة"بلخ:معجمغيربخطتمةالخاطرةوفي

مقابلة"بلغ:لحروفامعجمأوضحبخطتحتهثم."والمنةلحمدا

".لطاقةوالجهدبحسبمؤلفهبخطنسخةعلىوتصحيحا

الذيأصلهاعلىمرةأولالنسخةقابل،الناسخخطكليهماأنوالظاهر

)1(.أخرىمرةبهاالكتابفقابلالمصنفنسخةعلىوقفثم،منهانتسخها

المختومةبفالتصحيحات،النسخةصفحاتعلىباديةالمقابلةواثار

ورقة.منهاتخلوتكادلا،السقطواستدراكواللحق)صح(،

الذيالاصلمنموضعفيبياضاوجدب(3/:)قفيأنه:ذلكومن

الطرة:فيوكتبذلك،بقدرفراغالهفترك،كلماتبضعأنهفقدر،منهينقل

قدر،مماأكثرالساقطإذاالمصنفبنسخةنسختهقابلحينثم"،"بياض

الطرة.فيالباقيوأكملدقيقبخماموضعهفيفاستدركه

فيومات،رجبآخرفيممهانتهىأنهلىإنظرناإذا،غيرهمنالمقابلةتكونوربما(1)

،رمضانفيواشتدرجبشهرفيالشامفيبداالطاعونلان؛القعدةذياورمضان

نحوفيذلككل،اخرىويقابلهالمؤلفنسخةعلىيحصلثم،مرةفمقابلته

(.العمران)علي.اعلمواللهيستبعد،قدثلاثةاوشهرين
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/6أ،4/:)قفيكماالطرر،فيالمقابلةبلاغاتبكتابةيعتنيوكان

عنانقطعثمأ(،36/أ،92/أ،28/أ،25/ب،/51ب،/41ب،

ثم؟،واحدةجلسةفيذلكبينماقابلفهلب(،167/:)قحتىكتابتها

2(.14،ب00/2:)قمرتينإلابعديكتبهالم

فيبحذائهالمتنفيكتابتهيجودلممايعيدأنه:عنايتهمظاهرومن

،ب4/3أ،1/3،ب/18،ب/4:)قفيكما"،"بيانكلمةوفوقه،الطرة

.الكتاباخرلىإوهكذا(ب37/

رفيقا.ضرباعليهيضربفيهيخطئوما

ينقلالذيالاصلفيوقعتكماالمشكلةالكلماترسمفيويجتهد

ابنصنعكما،أخرىلقراءاتمحتملاالرسمويبقىقراءتها،تتحررفلا،عنه

اجتهادا.كثروالرسمفيأدقالثانينإلا،بردس

.الصوابخلافعلىفيقروهاأحيانايجتهدو

وفاته،الجملبعضعليهفسقطت،قليلةمواضعفينظرهوانتقل

المقابلة.فياستدراكها

موضعها،بحذاءالطرةفيفيكتبها،الكلماتبعضأحياناويستشكل

.""كذا:وفوقها

تنبيهيريدمماونحوهاالفصولبداياتفوقخطايضعأنه:عوائدهومن

دقيقبخطويكتب،أغلظبخطالكلماتتلكيكتبأنهكما(،)1إليهالقارئ

ونساخالعلماهلعملعليهجرىماهوإليهلقارئتنبيهديرمافوقالخطوضع()1

المسششرقين.محدثاتفمنتحتهوضعهااما،والمصاحفالكتب
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.الكتابفيمواضعهاامام(""فصل:الطرةفي

)ق:فيفعلفيكما،المهمةالمواضعبعضعلىأحيانانبهوربما

"قف:الكتابلاسمالمصنفذكربحذاءالطرةفيكتبحينب(22/

".الكتابتسميةعلى

قبلهاالتيالورقةذيلفيالورقةمنالاولىللكلمةكتابته:عنايتهومن

النساخيسميهماوهو،الاوراقترتيبيضطربلئلافيها،سطراخرتحت

.(1بالتعقيبات>

قوبلتثم)د(،بردسابننسخةمنمنقولةالنسخةهذهتكونأنويشبه

كتبهاالتيالاخيرةتمةالخاالناسخكتبكيففانظر،المصنفنسخةعلى

وتاريخاسمهموضعاسمهوضعوانمابحروفها،)د(لنسخةبردسابن

تمةالخاأماو)ي(،)ت(نسختيفيذلكيقعولم،تاريخهموضعنسخه

ثم،تقدمكماالمصنفأصلمنأنهافالاقربالكتابعلىالثناءفيهاالتي

مواضعه،فياللحقمنلكثيروالاستدراكالتصحيحفياشتراكهماتأمل

المشكلة،الكلماتمنلكثيربردسابنبقراءات)ق(ناسختأثروتأمل

وتقارب)د(،نسخةتاريختقدمذلكلىإضفو(،)تناسخبخلاف

يهما.دار

:عديدةتملكابالنسخةوعلى

الفقيرنوبةفي":الكتابعنوانتحتالاولىالصفحةعلىفأقدمها

."1911سنة(ارنؤوط:العلهاارنوط)كذا(خورسجيحمدا

.ـ(1)67الحلوجيالستارلعبد"العربيلمخطوطا":انظر(1)
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حافطالحاجالسيدمالكهنوبةفي":تاريخهيذكرلماخرتملأوتحته

لهوغفرعنهعفي،دمياطبثغرأقرأها(،لم)كلمة...صادقمحمد

."ولوالديه

ضربرهنلعلهشديدا،ضرباعليهمضروبنم!الصفحةيساروعلى

أحيانا.يقعكما،صاحبهافتكهأنبعدعليه

فنرى(،1الالوسيين)بيتلتدخل،العراقبغدادلىإالنسخةرحلتثم

لىإ"آل:الاولىالصفحةأسفلليالتاالتملكفي0126سنةدخولهاأول

محمودالسيدالدينشهابدهز)2(الوسي:شأنهعزإليهالعبادأفقرنوبة

بالشرىوذلكعنهما،عفيأتبينهن(لمكلمات)ثلاثببغداد)3(المفتي

محمود"."السيد:تمهخاوتحته."0126سنةجمادى27فيالشرعي

22بعد،أبيهتملكبجوارفكتب)4(،نعمانابنهلىإبالارثانتقلتثم

236(.-181)للراويبغداد"فيالعلميةالاسر"تاريخ:البيتلهذاانظر(1)

هذهفيذكرهامواضعجميعفيالالفعلىبمدةالاصلفيمجودةمضبوطةكذا)2(

شكريمحمودو"2(،1/5)"الاعلام":انظر.المعروفلمشهوراوهو.تالتقييد

.الاثريبهجةلمحمدلمااللغويةواراوهالالوسي

الافتاءتقلدالمفسر،العلامة،اللهعبدبنمحمودالدينشهابالكبير،الالوسيوهو)3(

وفي(،176)7/""الاعلامانظر:(02710:)ت،عزلثم،4821سنةببغداد

نسبةمبحثفيمركما،كتبهفي"المفتاح"منأفادوقد.ترجمتهمصادرحاشيته

.الكتاب

انظر(13170:)تالاسرةهذهأعلاممن،فقيهباحث،الدينخير،البركاتأبو(4)

محاكمةفيالعينين"جلاء:كتبهواشهر(.42)8/لما"الاعلامفيترجمته
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غفرالدينخيرنعمانالسيدشأنهعزإليهالفقيرولدهلىإوصلثم":سنة

".نعمانالسيدالدين"خير:تمهخاوتحته."2821سنةلهما،

بسنةوالدهوفاةبعدآخرهافيللنسخةتملكهكتبقدنعمانوكان

محمودالسيد1(المبرور)بننعمانالسيدلىوتعاسبحانهإليه"للفقير:واحدة

الاعظمية،مدرسأفندياللهعبدالسيدالمرحومابنببغداد،المفتيأفندي

النعمانية.المكتبةختمثم."2711سنة،لهمغفر،زادهبآلوسيالشهير

"هذا:الخارجيغلافهاظهرعلىفكتب،ذريتهعلىنعمانأوقفهاثم

وقفهابصحةلحاكماالموقوفةالكتبحسبذريتيعلىموقوف!الكتاب

لهليسجليلكتابوهو،بختمهالمختومة،المسلمينقضات)2(منحاكم

له".غفرنعمانالسيدالفقمر.مثيلبابهفي

صفحةعلى،النسخةمنمواضعفيمبثوبالنعمانيةالمكتبةوختم

ونصه:.تمتهاخاوفي(،ب/151،ب/221ب،/611:و)ق،العنوان

ببغد]د")3(.المرجانيةالمدرسةفيالنعمانيةالمكتبةوقف"

كما،كتبهفي""المفتاحمنافادوقد،الهيتميحجروابنتيميةابنالاحمدين"

سلف.

)28(.لولدهإجازتهفيبذلكووصفه(1)

مفتوحة.التاءكتبكذا)2(

الدينامينبناهاببغداد،الرشيدبشارعالشورجةسوقمدخلعندالمدرسةوتقع)3(

لامنوغيرهماالالوسيونعمانالالوسيالثناءأبوبهاودرس1،75سنةمرجان

بقية.اثارهامنوبقيت،مرجانجامعاليومموضعهاقيمو،هموسوالالوسيين

.1347سنةببغدادالعامةالاوقافمكتبةلىإالنعمانيةالمكتبةوضمت
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بخطه(ب/511:)قفيتعليقالدينشهابالكبيروللآلوسي

كتبكما.موضعهفينقلتهوقدحوت،نثرةوأنهلجراداعن،الانيقالفارسي

/152ب،/161:)قفيكما،المسائللمهمالعناوينبعضالطررفي

ب(.

لموممامواضعها،فيمنهاالمهمأثبتنا،موجزةتعليقاتفله،نعمانأما

اختيار"وهذاب(:/441)قفيالمصنفقولعلىتعليقهلظهورهنثبته

سره"،قدستيميةبناحمدالدينتقيالاسلامشيخ"هو:بقولهشيخنا"

هذا.5وأشبا

يتعلقبماعنايةوله،للمباحثمختصرةعناوينطررهافيوكتب

منتكذيبفي":الطرةفيعنواناأ(68/)قفيكتبذلكفمن،بالشيعة

الرافضةتشاؤمعنتعليقأ(64/2)قوفي،"المهديباختفاءيقول

موضعه.فيأثبتناهوقد،الواحدةبالعطسة

ويعيدالشعر،منالمصنفيوردهماأمامأحيانا"شعر"كلمةيكتبوهو

محبر.كبيربخطوردتحيثالطرةفي(""فصلكتابة

فصل:عندقولهمنها،المواضعبعضعلىتعليقاتالقراءولاحد

مننيالثاالنصفابتداء"هذاب(:/137)قالشريعةلىإالناسحاجة

تعريفهومنها(.)حالنسخةوصففيهذاعلىالتعليقوسيأتي"،الكتاب

عناوينولهب(./471)قفيلهماالمصنفذكرعندلامديوبالرازي

أ(./161أ،/016،ب/571أ،/151)قالمباحثلبعضمختصرة

،ب80/2،ب70/2،ب00/2)قالنسخةأواخرفيورسمت

لييتبينولمتنبيها،،المواضعبعضطررفيخماسيةنجمةب(215/



حداثتها.ظنيعلىويغلبصاحبها،

"كتاب:لىالاوالصفحةعلىالنسخةهذهفيالكتابعنوانوكتب

بياالشيخ"تاليف:وتحته."والارادةالعلمولايةومنشورالسعادةدارمفتاح

برحمتهاللهتغمدهالجوزيةقيمبابنالشهيربكرأبيبنمحمداللهعبد

بالقلم"السعادة"داركلمةوفوق".امين.وكرمهبمنهجنتهفسيحسكنهو

.الاخرةداريعني:نفسه

الرحمةعليهالمؤلف"قال:الالوسينعمانكتبالصفحةوسطوفي

منالقلبتنبيهوالمقصودهذا:كتابهمنرالدوالفلكفيالتاملفصلفي

الزمانلنفدذلكنتتبعذهبناولو،اللهآياتبعضمنشيءلىإبالاشارةرقدته

لاجملةيدركلاماولكن،التمامعلىآياتهمنحدةوبتفصيلنحطولم

وعجائباللهاياتفيالتفكرالانفاسفيهأنفقتماحسنو،جملةيترك

مخلوقاته،منشيءدونبهلهمةوالقلبتعلقلىإمنهاوالانتقال،صنعه

يكتسبهماأفضلهماإذ،الاصلينهذينعلىالكتابهذهعقدنافلذلك

الدار".هذهفيالعبد

محمودبخطالمقابلةعلامةعليها،النسخةهذهمنمنقولةنسخةوعن

فيالكتابطبعتركيا،منأخرىونسخة()1(،1342:)تالالوسيشكري

.السعادةبمطبعة1323سنةالاولىطبعتهمصر

)ت(:الثالثحمدأمكتبةنسحة3-

الضبط،قليلواضحنسخيبخط988،سنةمكتوبة،تامةنسخةوهي

ذكرها.الاتيالقادريةالمكتبةنسخةوهي(1)
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كلمة.02نحوالسطروفيسطرا،25الصفحةفي،أوراق903فيوتقع

سرايطوبقبومتحفضمن،الثالثأحمدبمكتبةمحفوظصلهاو

.(1415.أ.1/2371)برقم،بتركيا

ترجمة.لهأجدولم،المنذريمحمدبنأحمدوناسخها:

كتابوهو،السعادةداربمفتاحالمسمىالكتاب"تمنهايتها:وفي

على(،السابقتينالنسختينفيالواردالنصاخرلى)إالجليسيملهلانفيس

محمدبنأحمد:ومغفرتهعفوهلىإحوجهمواللهعبادأضعفكاتبهيد

بتاريخ.،..والمغفرةبالتوبةلهدعاولمنولوالديهلهاللهغفر(1)المنذري

اللهأحسنمئةوثمانوثمانينتسعسنةالاولىجمادىشهرمنالثالث

وعلىمحمدسيدناعلىاللهوصلى)2(،وسلموصحبهوالهبمحمدعاقبتها

".جمعينأعليهماللهرضوانالطاهرينالطيبينزواجهواله

علىوأتت،وسقطقليلغيروتحريفكثير،صوابالنسخةهذهوفي

وتفردت،النسخسائرفيالصوابفيهاعزقليلةمواضعفيالصواب

بهاينفردطريفةتحريفاتللناسخوتقع،مواضعفيالسقطبعضباستدراك

عنمختلفأصلعنمنسوخةأنهاريبولا،الحواشيفيبعضهاقيدت

و)ق(.)د(السالفتينالنسختين

يدلبما،للسقطواستدراك)صج(،بمختومةتصحيحاتطررهاوفي

احياناهالنقطيهملوالناسخ،واحدةبنقطةالاصلفيكتبت(1)

ذهوللجملةاآخرفي"وسلم"واضافة،مشروعغيرتوسلوهو،الاصلفيكذا2()

دم.
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المقابلة.علىينصلموانمقابلتهاعلى

،أ33/أ،28/،ب1/2ب،6/أ،4/)ق:التصحيحمواضعفمن

..(.ب،.2/4أ،34/

/54أ،/91أ،/21أ،6/)ق:السقطواستدراكاللحقمواضعومن

.(..،.ب9/4،ب

فيظهرو]حد،بخطفيهأخطأماعلىيضربأنهالناسخشأنومن

،للقراءةآخراحتمالبإبداءالطرةفيعلقوربمابجلاء،عليهالمضروب

منولعلهب(،/177ب،/174ا،74/)قفيكماكذا"،"لعله:فيقول

عنه.ينقلالذيالاصل

أ(:6/)قفيذلكفمنهدى،غيرعلىالكلماتبعضأحياناويضبط

"أمر":وصوابهخطا،وهو،الفعلضبطكذا،"ربهبمعصيةفيهاأمرانه"وهو

فلم،..."المشرفةالمسراةبجبال"كانواأ(:/61)قوفي.فاعلهيسململما

"."الشراةهيوانما!،الراءشددحتىالميمباضافةيقنع

(.سفيان=)سفينالمتقدمينطريقةعلىالكلماتبعضيرسموهو

منالمصنفيسوقهماقبل"شعر"كلمةيقحمالنساخبعضوكعادة

الشعر.

خطافوقهاوضعوربماأكبر،بخطمثالهاووالاوجهالفصولويميز

فيجيداتظهرلمفلذا،لحمرةباأحوالهمعظمفييكتبهاوهوأحيانا،

المواضع.بعضفيالتصوير

النصببعضفذهبت،غيرهمنالكتابفيطيارتانورقتانقحمتو
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.(ب،أ/971)قالتصويرعند

دارمفتاح"كتاب:مستطيلداخلالكتابلوحةعلىالعنوانوكتب

محمدالدينشمس...والعالمالربانيالإمامالعلامةالعالمللشيخالسعادة

".الجوزيةقيمبابنالشهيراللهعبدأبي

يساروإلى.تصوف:المكتبةمفهرسكتبالصفحةأعلىوفي

قيمها.وتوقيعالمكتبةختمالمستطيل

.تقييداتأوتملكاتالنسخةعلىوليس

)ح(:حائلنسحة-4

فيوتقعتقريبا،الكتابنصفتمثل،وناقصة،متأخرةنسخةوهي

نسخيبخط.كلمة41نحوالسطرفيسطرا،25الصفحةفي،اوراق702

واضح.

مكتبةمحفوظاتمنوهي،يعقوببنعليالشيخمكتبةمنوأصلها

الملكدارةلىإأخيراالتوقد(.4)5برقم،بحائلالعلميالمعهد

.بالرياضالعزيزعبد

.1132سنةمحرممنمضينلثلاثالأربعاءيومنسخها:وتاريخ

.ركبانبنعثمانبنالعزيزعبدهووناسخها

اسمه:بعدالنسخةتمةخافيكتبفقد،لغيرهالكتابنسخأنهويبدو

".فيهوطالعاستكتبهومنومشايخهولوالديهالله"غفر

ذلكواثار،منهانتسختالذيالاصلسوىأخرىبنسخةقوبلتوقد
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المختومةطررهاعلىالمنتشرةوالتصحيحاتالسقطاستدراكفيظاهرة

)خ(،بلهارمزالتيالاخرىالنسخةقراءاتلىإالاشاراتوقي)صح(،ب

أ(.74/)قطرةفيكماالمقابلةبلاغاتوفي

زاغماإلااللهم،فصح،أصلهعلىمقابلة"بلغتمتها:خاطرةفيوكتب

فيه".القلمطغىأوالبصرعنه

كثيرفيوالاقتراحوالتغييرالإصلاحيدفيهجالتقداصلهاانوالظاهر

معهاويشترك(،ت،ق)د،النسخأصلغيرريببلاوهو،المواضعمن

وسقطا.تحريفاعليهاويزيد،لرسم5اشتباعنالناشئالتحريففيغالبا

،والصوابالخطأفي)ن(النجديةالنسخةمعكثيراتتفقالنسخةوهذه

حد.وأصللىإيرجعانأنهماوالغالب

الطرةفياخرىلقراءةاحتمالاالاحايينبعضفيالناسخبدىوربما

ونبهتأكثرها،فيخطأوبعضها،فيأصاب،""لعله:بقولهذلكويصدر

مواضعها.فيعليها

فيعادهو)ن(،حرففوقهوضعالمتنفيكتابتهيحررلموما

(.)نحرفأو""بيان:كلمةوفوقهمحرراالحاشية

علىباستدراكأو،بالبحثمتعلقبنقلالنسخةطرةفيعلقوربما

أشرتوقد،قليلةمواضعفي،سقطوقوعاحتمالعلىبالتنبيهأو،المصنف

.الكتابحواشيفيذلكلىإ

بخطويميزهاأغلطبحرفالمقاطعوبداياتالفصوليكتبوهو

.والاقوالالمسائللمهمالطررفيعناوينيضعماونادرافوقها.
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حاجةفصل:نيالثالجزءافياللهشاءإنويتلوه،"تم:النسخةآخروفي

."...ضروريةالشريعةلىإالناس

حادثةتجزئةوهي،فذاكالكتابمنبقيماالثانيلجزءباأرادكانفان

الذيالثانيالقسمهوالباقيأنتوهمكانوإن،العتيقةالاصولفيتقعلم

كذلك.ليسأنهعلمتفقدالمقدمةفيالمصنفإليهأشار

"كتاب:مقلوبهرمهيئةعلىالكتابعنوانالاولىالورقةعلىوكتب

لمالعاالامامالشيختأليف،دةوالارالعلمولايةومنشورالسعادةدارمفتاج

".الجوزيةقيمبابنالمعروفبكرأبيبنمحمدالعلامة

برياآمين،العليةلجناناغرففيمنزلتهالله"رفع:يسارهوعلى

".العالمين

".أنيبواليهتوكلتعليهباللهإلاتوفيقي"وما:يمينهوعلى

(:)نالنجديةالنسحة-5

نسخا.منهاأقدمأنهاإلابنهايتها،وتنتهيكسابقتها،ناقصةوهي

بالرياضفهدالملكبمكتبةوالانبشقراء،العامةالمكتبةمنوأصلها

86(./1)59برقم

21نحوالسطروفيسطرا،18الصفحةفي،ورقة026فيوتقع

مقروء.نسخيبخط.كلمة

السعادةدارمفتاجكتابمنالاوللجزء"ا:العنوانصفحةصدروفي

العلامةلمالعاالامامالشيختصنيف،والارادةالعلمولايةومنشور

بقيمبكرالمعروفبيالصالحالشيخبنمحمداللهعبدأبيالدينشمس



".امين،مثواهالفردوسوجعلرضاهوعنهاللهرضي،الجوزية

ربه،لىإالفقيرملكفيالكتاب"وهذا:الناسخكتبذلكليوحوا

سلومبنعليبنحمد:عينطرفةعنهلهغناءلاومن،عبدهوابنعبده

واخوتنا(!)كذاالمسلمينمنهمقرأتها()كذاولوالديهلهاللهغفرالغنامي

الفانية،بيديكتبته.باللهأشركمنوجاهدبالتوحيدعملمنوكلومشايخنا

وصلىجدير،وبالاجابةرحيمرووفكريمجوادإنه،النجاةاللهمنرجوو

التاريخ،قرأتكذا."1611سنةكثيرا،تسليماوسلموالهمحمدعلىالله

.اشتباهوفيه

دار"مفتاج.ومنها:القيمابنمصنفاتأساميبعضكتبوحوله

التجزئة.هذهفيالقولسلفوقد،"جزئينفيالسعادة

موقفها.اسميتضحلموقفيةنصالصفحةيساروفي

وتصحيحات،المقابلةبلاغاتطررهاوعلى،مقابلةوالنسخة

(.)خبلهارمزأخرىنسخةلقراءاتوإشارات،للسقطواستدراكات

سنةالحجةذي6الطاقةحسبمقابلة"بلغ:الخاتمةطرةوفي

6921".

الناسحاجةفصل:الثانيلجزءافياللهشاءإن"يتلوهاخرها:وفي

.".5.ضروريةالشريعةعلى

،تقدمكماكثيرامعهاتتفقكانتوإن(،)حالنسخةمنأصحوهي

قليل.غيرفيهماوالسقطوالتحريف
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)ي(:صوفياأيامكتبةنسحة6-

نسخيبخط،ورقة328في786،سنةكتبت،خزائنيةنسخهبوهي

التحريف.كثيرلكنه،جميل

2(.)850برقمبتركيا،صوفياأيامكتبةفيصلهاو

الاعظمسلطاننالجليلةاالنسخةهذهوقف"قد:العنوانصفحةسفلو

وقفاخانمحمودالغازيالسلطانبنالسلطان...:المعظموالخاقان

زادهشيخأحمدالفقيرحرره..واسترشد،.طالعلمنشرعياصحيحا

.("...الشريفينلحرميناباوقافالمفتش

تمةخافيالمذكورالنسختاريخفيوأشكناسخها،اسميذكرولم

عنه.نقلتالذيالاصلمنمنقولولعله،النسخة

تصحيحاتسوى،بغيرهوباصلهامقابلتهاعلىيدلماعليهاوليس

الاصلفيكذلكلعلهاأو،النسخثناءستدركتولعلهاطررها،فيمتناثرة

عنه.المنقول

فيإليهاوعدت،التحقيقحواشيفيوفروقهاقراءاتهاأثبتلمولذلك

بشيء.منهاتنديتوماوانقلبتالمشكلةالمواضع

)ص(:المختصر7-نسحة

والارادةالمرام"غاية:العنوانلوحةعلىكتبكما،الكتابواسم

بابنالشهيربكرأبيبنمحمدالإمامتاليفالسعادةدارمفتاحمنالمختار

".تعالىاللهرحمهالجوزيةقيم
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.818سنة)1(،الحنبليحمزةبنعلويبنأحمداختاره

بنأحمدالعليربهرحمةلىإالمفتقرالعبد"قال:مقدمتهفيوقال

علىاللهوصلى،للمتقينوالعاقبة،العالمينربللهالحمد:الحنبليعلوي

جمعين.أوصحبهالهوعلىمحمدسيدنا

منهاوجعلني،فيكالأسواءوكفاني،بقاءكالسعادةفياللهاطال

الغزيرللبحرالسعادةداربمفتاحالمسمىالكتابطالعتإني،فداءك

برضوانه،ثراهاللهجلبب،الجوزيةقيمبابنالشهيربكربيأبنمحمد

بدائعمنوفيه،الجليسيملهلانفيسكتابوهو،جنانهفسيحسكنهو

كليستقميماالبحوثمن]و[،سواهفيتوجدلاماالقلائدوفرائدالفوائد

.لمعناهمطابقولفظه5،لمسمامطابقواسمه،منتهاهلىإعلم

هذهفيمنهفكتبت،فرائدهمنوألتقط،فوائدهمنجمعأأنفأحببت

دارمفتاحمنالمختاروالارادةالمرامغاية:وسميته،وراقعذبماالاوراق

."السعادة

تجوزا.اختصاراأسميتهوانما،وانتخاباختياروعمله

بنمحمودكتبها،المؤلفنسخةعنمنقولةيديبينالتيوالنسخة

871.سنةالحنبليإبراهيمبنمحمد

مننسخةبخطهوصلناومما،شتغالهوفضلهعلىتدلومقدمته.جمةترلهأجدلم(1)

.581سنةمنسوخة،الأزهريةالمكتبةفي،الاشبيليالحقلعبد"العاقبة"كتاب

لثاني(محمود)المركزيةبالمكتبة،الملقنلابن"المحتاجعجالة"منواخرى

.القرىأمبجامعةالمركزيةبالمكتبة،تيميةابنمدحفيوقصيدةبنيقوسيا.
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64(.)4برقمبرنستونمكتبةمحفوظاتمن

وهو،توفيقهوحسنوعونهاللهبحمدالكتابتم"تمتها:خافيوكتب

كاتبهيدعلى(،المتقدمالنصاخرلى)إالجليسيملهلانفيسكتاب

بنمحمدبنمحمودالعليربهرحمةلىإحوجهمواللهعبادأضعف

لهمودعافيهنظرأوكتبهأوقرأهولمنولوالديهلهاللهغفر،الحنبليإبراهيم

سابعفيكتابتهمنالفراغووافق،المسلمينولجميعوالمغفرةبالرحمة

خير،فيعاقبتهااللهأحسنمئةوثمانوسبعينإحدىسنةالاولربيعشهر

شهرمنعشرثانيفيمؤرخةلىتعااللهرحمهمصنفهبخطنسخةمنونسخ

حمزةبنعلويبنأحمدوهومئة،وثمانعشرةثمانسنةالفردرجب

".اللهرحمهوجدكذا،الحنبلي

86/)قفيذلكفمنصاحبها،أتبينلمقليلةتعليقاتطررهاوفي

حجرفيالظنأحدكمأحسن"لوحديثبطلانعنالقيمابنكلامعندب(

لاكلام،لنفعهحجرفيأحدكماعتقدلو."مهمة:الطرةفيكتب"،لنفعه

زكريا،الشيخعنكالرمليشيوخنا،بعضمنذلكسمعتأنيمع،لهصل

ناالمصنفكلاموظاهر.حرمانوالانتقاد،صبغةالاعتقاد:يقولكانوأنه

".فتأمل.باطلكلامذلك

الرسم،فيالمشكلةالمواضعسوى،التحريفقليلة،جيدةنسخةوهي

.الاخرىالأصولكسائر

النسختانانتهتحيثالكتابمنالثانيالنصففيبهااستعنتوقد

و)ن(.)ح(
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:(1فهي>عليها،أعتمدلمالتيالأصولاما*

برقم،سرايطوبقبومتحفضمن،الثالثحمدأمكتبةنسحة-1

>2(.0121سنةكتبت،ورقة002في(،445)

054في،نسخيبخطواحد،مجلدفي،المحموديةالمكتبةنسحة2-

22(>3(.*13)ومقاسهااخرها،منمخرومةو،نسختاريخبلا،ورقة

فيوتقع(،1/1)427برقم،لموصلباالقادريةلمكتبةانسحة3-

الحنفيالملابنعليبنمحمدبخط،3013سنةكتبت،ورقة187

.البغدادي

محمودخطوعليها،السابقةالاوقافمكتبةنسخةعنمنقولةوهي

بمطبعةالاولىطبعتهالكتابطبعوعنها(،1342:)تالالوسيشكري

.السعادة

([.1)2]9برفم،بالقدسالخالديةلمكتبةانسحة-4

برقم،الوطنيةفهدالملكمكتبةفيالانوهي،الرياضمكتبةنسحة5-

بنمحمدبنالرحمنعبدالشيخكتبها،ورقة022في86(،4/)70

وهي.0131سنة،الوهابعبدبنمحمدبناللهعبدبنالرحمنعبد

محمدالبحاثةالشيخاخيصععهالذيالثبتمن(4)3،النسختينبياناتاستفدت(1)

عنالصادرة"التراثخزانة"وفيبعد.يطبعولم،القيمبنلمؤلفاتشمسعزير

،(>948برقمالازهريةالمكتبةفيللكتابنسخةلىإإشارةفيصلالملكمركز

743(.)3/المكتبةفهرسفيكما،السعادةمطبوعةهيوإنما

.(2011)"ليواناطواستانبولمكتباتفيالموجودةالمخطوطاتمعجم"2()

)75(."المحمودية"فهرس)3(
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(.و)ن)ح(كالنسختين،الكتابنصفتمتل

في2(/)المنيعبرقم،بالرياضالعزيز،عبدلملكادارةنسحة6-

الاوللجزءإالناصر،اللهعبدبنزيدبيد،1131سنةمنسوخة،ورقة136

منه،شاءمنعلىحلقهمنشاءمنيطلعالله"ولكن:بقولهينتهيمنه،

السابقة.كالنسخة"،الاصلبهذاثمبادلهفاعتصم

في(1/)السلمانبرقم،بالرياضالعزيز،عبدلملكادارةنسحة7-

،سلمانبنالرحمنعبدبناللهعبدبيد،1312سنةمنسوخة،ورقة177

السابقة.النسخكنهايةينتهي،منهالاوللجزءا

فهو:ضلة،الفهارسبعضفينسبماأمافي

منصلهاو07(،5)4برقمببغداد،،العامةالأوقافمكتبةنسخة-1

السعادةسفر"كتابهكذا:عنوانهاالناسخوكتب.النعمانيةالمكتبة

".امينبرحمتهاللهتغمدهالجوزيةقيمابنالعلامة...للامام

ابنللعلامةالسعادةدار"مفتاح:الخارجيغلافهاعلىأحدهموكتب

فريد".بابهفيوهو،لىتعااللهرحمهالقيم

.للفيروزابادي"السعادة"سفرلكتابمتأخرةنسخةهيوانما

زادهمفتينعمان"للفقير:العنوانصفحةأسفلالالوسينعمانوكتب

خطه:يشبهبخطوفوقه،"9921سنةجمادى52البغداديالالوسي

النعمانية.المكتبةختموتحته".القاموسلصاحبأنه"الظاهر

بتركيا،سرايطوبقبومتحفضمن،الثالثأحمدمكتبةنسخة2-

5(.141ا..1372)2/برقم
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السعادة"مفتاحكتابهوإنماالمكتبةفيالرقمبهذاوالموجود

نامع،مرتينذلكمنتأكدناوقد،زادهكبريلطاش"السيادةومصباح

وتبدا،ورقة275فيتقعوانها775،سنةمكتوبةبأنهاوصفهاالمفهرس

."...اخرىمآربالالاتهذهوفي:"فصل:بقوله

إليه.نهتدلمجديدارقماأعطيتالقطعةهذهتكونأنفيشبه

!!!
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ومختصراتهالكتابطبعات

:الكتابطبعات*

عن،1323سنةالقاهرةفيالسعادةبمطبعةمرةأولالكتابطبع

الالوسي،شكريمحمودالشيخالعراقمنلىبالاوبعث:خطيتيننسختين

بالموصلالقادريةالمكتبةنسخةوهي،بخطهالمقابلةعلامةوعليها

دارمنوالثانية،الاوقافمكتبةنسخةعنالمنقولة3013سنةالمكتوبة

تها.مكتباأيومننسخهاتاريخيذكرولم)إصطنبول(العليةالسعادة

.عديدةمواضعفيوسقطكثيرتحريفالطبعةهذهوفي

عنهانشروماالطبعةتلكعلىمعتمدةالكتابطبعاتتوالتثم

نقولهومقابلة،العتيقةالخطيةأصولهعلىمعارضتهدونوبجرها،بعجرها

العلميالنهجعلىوخدمته،نصوصهمنتحرفماوتقويممصادرها،على

.النصوصنشرفي

:الطبعاتتلكومن

صبيح.عليمحمدمكتبةطبعة-

ربيع.محمودتصحيحالازهر،مكتبةطبعة-

الحديثة.الرياضمكتبةطبعة-

.المنانعبدوحسانالحرستانيعصامتحقيق،لجيلادارطبعة-

.زهويالمنيربنالدانيتحقيق،العصريةالمكتبةطبعة-

لحديث.ادارطبعة-
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الاسكندراني.محمدتحقيق،العربيلكتابدارطبعة-

.حزمابندارطبعة-

العلمية.الكتبدارطبعة-

الفكر.دارطبعة-

:طبعتانالكتابطبعاباخرمنوكان

علىواعتمد،الحلبيحسنعليبتحقيق،عفانابندارطبعة:الأولى

وأضاف،والسقطالتحريففيكهيفجاءتعنها،نشرماأوالسعادةطبعة

فيالعلممنليستوتعليقاتالضبطفيوأغلاطاجديدةتحريفاتإليها

تأخرعلىالخظيةالنسخمنإليهرجعأنهزعملماعملهفيثرولاشهدء،

زمانها.

كذلكواعتمد،ياسينعليعامربتحقيق،خزيمةابندارطبعة:والثانية

النسخمنمتأخرةخطيةقطعةعلىتقريبانصفهاوقابل،المطبوعةعلى

مناستجدبماونحوهاالطبيةالقضاياعلىالتعليقفيواجتهد،النجدية

أسرفلكنه،الكتابعباراتمناستشكلهماإصلاحوحاولالعصر،علوم

هكثيرةمواضعفيحالهعلىوالتحريفالسقطوبقي،والزيادةالتغييرفي

سوىالنصوصوتخريجومقابلتها،النقولبتوثيقالطبعتانتعتنولم

المرفوعة.الاحاديث

)1(.هناوجزتلماالمثلبعضفيهاضربتبكلمةأفردتهماوقد

الانترنت.شبكةعلى"الالوكة"و"لحديثااهل"ملتقىفينشرت(1)
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مختاراته:والكتابمختصرات%

بنحمدأاختاره،السعادةدارمفتاحمنالمختاروالإفادةالمرامغاية-

الخطية.نسختهوصفوسبق،818سنةالحنبليحمزةبنعلوي

العلمأهلولايةومنشورالسعادةدارمفتاحمنالمنتقىالإفادةتنقيح-

الصحابة،مكتبة،الهلاليعيدبنسليمبقلم،الجوزيةقيملابنوالارادة

.4141سنة

السعادةدارمفتاحكتابمنلافاقوالانفسفيالقيمابنتاملات-

سنة،والتوزيعللنشرلهدىادار،القوزلحميدعبدالانس،القيملابن

1341.

طالبأبيبنعليالمؤمنينأميرحديثمعانيعنالالباسمزيل-

وتعليقوتخريجضبط،القيمابنشروجمنالناستصنيففيعنهاللهرضي

.5141سنةللنشر،.الدوليةالمعراحدار،صالحأبوخالد

نصهوضبطنسقه،الجوزيةقيمابنكلامدررمنوشرفهفضلهالعلم-

منمأخوذوهو.1641سنة.الاثريالحلبيحسنبنعليعليهوعلق

تغيير.بلاللمفتاجنشرته

!!!
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التحقيقمنهج

وصفت،التيالخطيةبالاصولوعارضته،مكثعلىالنصقرأت

ثبتومنها،الصوابظننتهمااختلافهاعندوانتخبت،عليهاتفقتماثبتو

.الاخرىالقراءاتمنالمحتملالحاشيةفي

قدرأيتهماحاشافاطرحتها،تهموتحريفاوهامهموالنساخأخطاءأما

علىونبهتالحاشيةفيإليهفأشرت،السابقةالكتابطبعاتقيمنهاأثبت

تلكتحريفاتبعضعلىيقفانأحبفمنأحد،بهيغترلئلا،تحريفه

المواضع.هذهفليتتبعالطبعات

علىالمواضعبعضواستغلاق،الاصولوصفإليكقدمتوقد

فيأسرعإذابالاعجاماحتفالهوقلةوتعليقهالمصنفخطلسرعةالنساخ

غيرعلىبعضهافقرأبعضهمواجتهدرسما)2(،أكثرهافرسموا(،)1الكتابة

خطامنانهظنيعلىغلبماعلىفيهالاصولاجتمعتفما؛الصواب

،9708،:)ص"الهجرتين"طريقلكتابمسودتهمنوصلنافيمالهنموذخاانظر(1)

(.التحقيقمقدمة-81،82

أضللتفقدفعلتفإن،لأصلفيوقعمابالحروفأكتبانيسوغلاهذامثلوفي)2(

لعجزهراهكماالاصلخطرسملىإقصدإنمالانه؛الناسخمرادضعتو،لقارئ

ولا،قراءةمنلأكثرمحتملفالرسم،صحاحبحروفلكتبهاستطاعولو،قراءتهعن

بعضفيوغيرههارونالسلامعبدفعلكماضوئيا،الكلمةتصويرإلاهذافييغعي

سبعلكنهامتعينا،هذاتجشملكانواحدةنسخةعلىالاعتمادكانولو،تحقيقاتهم

التحرير.بعدمالحاشيةفيالكلمةبوصففاكتفيت،ثقال
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فيالاصولفيمالىإوأشرتالمتنفيفأصلحتهتجاسرتالنساخ

المتنفيأبقيتهمنهأقومهوماوثموجهاالصوابمناحتملوما،الحاشية

فيلكعرضتفقد،الصوابلىإأدنىراهماالحاشيةفيوبينتحالهعلى

لنفسك.لتنظر،الخطيةالاصولفيوقعما-ترى-كماالحالين

علىالمصنفنقلهاالتيالنصوصبمقابلةالانتفاعغايةوانتفعت

!نالنصوخلصت،كثيرةمواضعفيالصوابوجهعنفكشفتمصادرها،

لبعضهاورمزت،الاختلافعندقراءاتهامنالمهموأثبت،التحريفغوائل

و"توحيد،والاعتبار""الدلائلبكتابفعلتكما،النقلطالإنبرموز

وغيرها.،"و"المقابسات،"المفضل

والمصطلحاتلالفاظوالتراكيبمشكلمنكثيرٍقراءةلجتوعا

منوغيرهاالمظانوبكشف،كتبهفيالمصنفكلاممنبالمعهودوغيرها

العلم.أهلكتب

سنةبمصرالسعادةمطبعةعنالصادرةالاولىالكتاببطبعةواستعنت

المكتبةنسخةعلىمعتمدةكانتإذ)ط(،بالحرفلهاورمزت،1323

مصدرها،عنيفصحوالمأخرىتركيةونسخةرنما(تقدم)التيالقادرية

فيها.التصحيحقلمأعملطبعهاعلىقاممنأنوأحسب

نأقدرتالذينالاعلامبعضترجمةلىإمختصرةإشاراتوأشرت

فيصنعتوهكذا،بهوالإحاطةالنصفهمعلىللقارئإعانةترجمتهمفي

.والبلدانبالمواضعالتعريف

استطعتماوالاشعاروالاقوالوالاثارالمرفوعةالاحاديثوخرجت

ماإلاالمرفوعةغيرالاخبارأسانيدعلىلحكماأتكلفولمسبيلا،ذلكلى



راجحة.مصلحةفيهكان

ماوالاساليبوالمصطلحاتوالتراكيبالالفاظغريبمنوشرحت

وأمللت.ذلكفيأثقلتأكونلاأنوأرجو،بيانلىإمفتقرارايته

علىالوقوففيواجتهدتبنقلها،المصنفصرحالتيالنقولووثقت

سلف.كما،باصولهأولتلبجميعوقابلت،بهيصرحلمما

ابنالاسلاموشيخالمصنفبكتبوبحوثهالكتابمسائلووصلت

العلمأهلمصنفاتفيمواضعهالىإمنهاكثيرةجملةوعزوت،تيمية

.لمنالاعزيزوبعضها،وتواليفهم

،فوائدهنثارتجمعوبهالانتفاعتيسركاشفةفهارسللكتابوصنعت

نصاربننبيل:الفاضلانالاخواناللفظيةالفهارسبعضبصنعأعاننيوقد

الله.جابمحمدبنوخالدالسندي

ابنأنإلا،آلولمواجتهدت،الصوابوتحريت،الوسعبذلتوقد

أهلهو،عفوهوجميلاللهرحمةفيطامعناوهو،ماالضعفلىإآدم

.المغفرةهلوالتقوى

وكتب

قائدبنحسنبنالرحمنعبد
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با!مق!ااألغه

!-!ذ)،!طرتااكىنحىىضببلأ؟تكا[لم!يهئز*يئلذيتهرلمبادءاأمم!د!ه

نرصغ3كرلم!نحزواريرلمحضجم!لبماقيو1فال!لم)!سره!جميدعسليلأهلمدعبمالاسئياانجاصما

فصلحلاهـئالاحم!إ(ول!فى2مم!رءلارفوالمالبر!بزوك!دئةكى!ثرط،للأ!ثل!سك!بكلهـيمعلا!

لمؤسلإع!لمحلا،صميالنطصتشنك!دج!تله!زاازم!هافاك!بئديااقسئئىل!*،لممم!ل!ه

د!جمطلائأولإك!صايملئةئماكل!فلأل!!ئرب!ىطالئرك!،مؤالائ!ة!ألاتلم،ير،ءأص

.،*!ءءسحوهل!!

لاك!!ب،ص!كغعلئرأالريقدشضا!أبئلإعولضفلأ؟ئ!جربه!قبملأ!ا!حولواعز.ا

فوخ!1ر*ونأ!أشا!مغلمو!فخ!أخد!إاا!دلمؤمحئوثم!ابهص"أ،ك!.؟*كا كىلطهلىعسونكصجمط

ع!قدمدوءببم!لقس!بلإ،كدلىدطهـ!تماضةف!يقفنبو!لجيثركتر)جيغق!بم

لمحهئأجماصمزثساشؤش!ا،!افىألعر!ا!االحقكرلىسؤىبثعفباضل!،ءررصشكهصندبمفطلم

لمحمائتلؤأكأاللهكنمئكأحفاكنه!نر!ئلك!ثحوادلؤف!لزبههـجمأنه!سئا!كا،ال!4

9ختدزوابمنه")طلق!أأاثم!س!4لمألومةالذينعزوالمستفورأذا!سحبض!لقواخئىديهكا

كا!بمكلرء،وأئزئرعمدرهبل!اازتة،ب!الاف!صابساب!كر[داضالانقابلظألنواكرخا:

سنجصطأفىة!لصكظاة!غىزعلىكلماورفيحس!صركاو!وا1!دللاءمئةثلحم!قايخبزةهـالى!إع

!لبزءصمواهـأ-صروله،،!)3ئحثو!إ14هـلاعبرةأءنهد!ورثاكهجم!ك!ئئات0.31ء-

لمؤمملإسيى!ئالمئنبىكصإولدثانحهـر"لم،!فى،فىدضاله!هـالثلغئرهـ.كلإبر!ص!قاحشا،كا

و،ءئاله!ص!ىلمياأعوذو!راد"كللفئمحولاتج!إلنلبالما!دئصؤة!إلزهمؤلب!

إءلمؤ!!17امقصا؟عتمغجموكفأبإةئرحثبالتومهفيكلف!هؤصب!فاتع!دعال!إشا

!لإخ!يهىكىح!،3"1!!ا)لةانل!كىا!تئر!ةفودإفىمحماوجمهصمعمح!جميعي!اكماظقف!ةلم3

ليوسورةب!اضرا!حرجرتجكل!!كل!ا!ها!ز-!)لهـئا!!ء!با-مح!هـثء!ماا،/وكا

""ئي!أكهلشا!ا4فىلمىعزلونخاساحقض!"صماسالم!ىإأء2(حم3،،يرو1!أفى(روبق1لأر

لمشدخئراالممبرئبمهت!ثعبنة!أشسوكلهـ"لتبؤانأد!كعتسك!ش)ر!فغص3

إنجشرولبصكرجمقلزقت،بنبز!ش!!وكئيإن!الاوك!لاجمأفصئاة3إثط!فئس!ىفةئؤكلقفي3-ل!

+4بم!!3ير!"

أ!-بر!لا3-يموجم!ص

!،-!!كايهؤير؟

قيء-!!سس*ض!ضقي!،ح"قي!؟!تن-
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دلمحسز-ير9

جمسرلمالوفقناات،لماعااتمنتجمئبأكأ3نغبتشاارومنشىهـ1تسيذفاجم!(ءلحاظ

/ء"ينبكسملضاشسماةس

ك!ر!.نيمما5،اجمجىلههصسهعلىسم!اصلىرو"*لمحا.[فىبوالهطدنه

لشعادكاو.ا11د-8 أطتثز-!7ل!ب!صص!

مسكفاربرالتلألجصلعمسي!امرورأتجمسطبيمى1بجسأةئنمسىكلمسومسأث

يىشطا!ءأو5دهئظ؟لنهـنب!برل!ئالمجؤثمر!!همه2إ.م!لمح!!ءر،لاجمىما

لعشاء!رر)ز!)صدء!ها.ثيمقإلاقافانليه5ئطابنسحالفظه؟لمماه

شألهضفسىعلبهلهالتولمحميأجيعإمهاليهلمعرلدامسغؤظمسإدطهلمذسم

إجلعسص!صمسهنادمسلهأسا3دلغسهاهـاقئصؤلزلدالم8مماطسما

!سثثجعئاءع!!تدممامصللىراع!صمرسسهرصعبا!!التادال!مذنهكالأش

جمو!1كصص!)ليصالوكبررفم!2لداوحسكبئال!يوصاةلمجزكا!

كأممي!!وإ!عؤ،محغصص1عما

!كسور!سورلخم!برعثظاص!ر!جكليخق!ا*!اا،3حس!بسظ

،جمقحميعوحم!محصصسصرضعر،يرص!ح!37تحسككر!!ص

!لمرد!.اضليكاىثحطح!!

صكجمصوضلىطئ!حؤهـ!ثمئايررءلسر?

كنع!وص!لمجل!بمتح!كرى!رجمورأصممثوعالث

أ!بم

)د(نسخةمنالأخيرةالصفحة
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...-."،ء"*ة!!،.ن!*!س!30231

ء!*"3-3طالمآلم،لمكا:!

لمح!عو3ءص!ك!لحمشحنن!!!رحمى!ههس!بمء-3ء-

،!حرآرفس؟!صء،!صص،ء-*."..-)"-.

-ءحمبص--و-لمس،ثلمص-ء!صجم!و:ء!لمخ!ز"-"-،-.

ء!أءصسلأءس،سء.-كل

صصهـت"ستمى!صكاء:5ع-ءك!لمحض
.*لأ*3س!س!ءح!ض-*برص!

كا.ص9أفم!صء-أأمحز!ءأص

بص!ءص--ء-!سعر!ص.!،عم

/مم!لم!

!كا-؟6؟ص!يم*!ي3

ء-!9ءيبه!ن!ىضىبهم+*!-ءا*3

*س4،ثىضص،-،!صرء!ح!.بهوصبرصحق،!صفي-لى--ض

كربرسى.ص3ص،-.!!!3صتط--،3ضص-،ش-

بر!ئز!!برىيم!-ى-به!ء!قيبر"-.ءلابء!-

لأ،،كا?س-ير3،سنو!ملألمتن-"لم-كا*.،نرشثركضحر

يه!عع-ص!-سلم-.هـ!-.".
ئم!3لم!!ي?ء*

ء.ع"ر!ننع*3حب!بم*-ء،

ء7-ص!ءرشصعمم!!ء

*!ح،!ؤ?س!ور4تر!3-.ع

كئ!3ءلا*+ب"*كاصصء،

**جمن-،ءعءبر?*تجمير.صص،ت*بر،ص!ر(!3لا!س7س؟،لأ?!

لاكا+بابر،ءكاء"3"-رس"س،:لأكا!ص!"س---

!.-"لما7؟71؟هـة..(.؟!كأ!.

*!لم

؟!..هـ**لم

6.،،؟أ*لأبر
3؟!م!!!،

بزبى!نما9*!،7ا،6لز

؟ممفء!"3طئ16"(دلمجثر*ءسى

ئت،7!!درأ.لا3،،

ياء*!

*7،!،ى3ةص-لا،لم"ء،

()قنسخةمنالعنوانالصفحة
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؟ء-؟-[1!*؟ص

-!3-حضءعللدألمحر-/

-ت-"-1!،كب!ءث-؟حس**3-"ححتلى-د.!ص)!شى.روصسسى! -حر؟؟،13؟14

عه+-!?،

ئهثةد*-2،ت!ءهـا؟"سكأ،إزراص\؟!كظ!9أا-:7!خى!،ث،ؤ! كاءس-.---صء-سب-حبءس..لوو-

مب!ةوصءهـلحطالأكصدص،-!بى1،،1ءفىثكضاثه!لهثتصءسودضنر6هـءعذ*كثخى!لص؟

-!!دص،-،أممر!!رع!؟،مصايز!:*!!حل!ارأرو،فيلس!)نا،!د8-ساإص3!ار!إ،

بر*يرث!-!!حاأورءمد-)1لأر،"ءلاهلا3س!!!هـ!،حعخ!س1!رفى!96صسش-سا"طز،\مصكفالبباب

ى!!عمو-،-؟نع!أ11-"خ!ى.5إ!لإ"،رخ!-ض!اكل!!!*-؟لحهر1عر-!ذهصلا،كأممت1حى

رر!:"ضاإ،يمض-ص!صءص3-صصنكحض!ب*!تيرص-ء،"ص!لمثس!ا"--فيمزجطر--!عيص!فجم!،

هـك!3؟،"عص،ول،(1!+بهـطنئ11إ*صمإح!هص9لممر!7بش3ضحو،-ص،عاءالألبركا2

-1."ة-ر-حص؟ءأعصنض!،دت.-أفى،صأ*حعئر)سسرحص(سخاصي-فىد(حص"*لمجسروور!زهـع!كنى

ممى؟ت!،هـ!!لم؟،?11ا؟3حه-عا!م!ءم!"ر+،حلخبكمبكلص.للهنجأ!+و،هـح!س،س!كا-مهس

.-،!حىكى%صىءى-!/،ب؟ص(صافزئبكصثته"نجأفى-?خت(!جص!،!"تكأإ.ظ!

-شو-وإ!.؟ضإطدص-اإسلسمتدعأخكلوصيم1يراسكمأكيهمحف2!ن!صبمخدبء-ألبردر3لمحىا

"-!مقب-/،--!لننا؟؟ضء!،-،!ت!أءص!.9.أس-تتإض.اعفخلموأ،-)-كأأحدا

،3-.سء؟ىلخثث1ءلم/!

!تءلد-تءغروبىسثمحؤلموؤ!*حبمإخئب،هـ"؟لى،-+ج!،-،حه؟بهى

يص"!لمله-لصءئم1صتهمسخحاا-9ءس!-ينه"ى،برض!،و-فدهـوثضلى،هر-ض2

9\ك!!!ءل!!أرزفي؟صرزحلا)2-؟ررأن!حطثع1ء-ءئدبرت!ء1ص-مصشء!-!صص-أأ5ستوالم!؟1ء،!ءنجب

-ءاسبئا،ةكاة1!صفا3سسيحور(،بإءضالجب!إلمض:حهـ!لمتلمالمخد!!-9،ء3وضأالمرر

5خأ-عمبئ!ة!سب(ثكفىستلأيرص--،ييغب!ظاو؟تيز51*طور9ررصثلبحو

+--"!اتألم!اصهليرا!ثنةبرا،هـ-فيعؤبصعس4ءمصتجطاب!مومببونمب!ا!-لم

.ء!ور!ا!ثص،لنفس/طرلاءط-أ1عله!ور1&1ئ!اكصاشسسمييثركزسا!إ!اهمحنح!ساي!!ت!

1جموص1\ررءص-.ءحى-أدد-ءخدها1!حي!بف،ا-بلدكلطثامخمخد،طديخماالشاهحيهأشنهدأ

نب!ظ،أ!برلنما/إ!صضلمضطااهـصت!أاصمفا!!هـ!(رر-ءنرفى3رهاحلا"،اأضنف،

\93تجة!-ص،!!ص!،ااءبئبلخد!الحتث!سر-،؟تإ9مروكبممب!--لله(ة4!بحطارسب

1؟سصلالدئ!؟!د،-*إفاأصص*/حنثئ!!سشت؟ألممدرفاطصدتلصماحىا1حرس!ء-
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هـء،بماولقطمرى!)،+ط2بؤب/لثهمس!فؤ،يهلمءنلؤحدرخاإلمصوثلهكازلر!-فاحرطبتصفيا!لا

نرلحة-ب-"!!لإص!"لإصثب"ص!،ءةتت؟-!جمولههئرسقئى!لع:فيزلمءصنكل!

4م.سحلأشبيفرتجتنشمهه!!هحفضمهداإفا!بوهمجمي!كلر-خينطمهمتبهمؤهـصهم!إلتقيتصلىمت!

د،ولت+لماك!!/قضف-اصتيف!نحمااف!فئلؤ-!اللىوشرظيىوش!يه)المدبةرضثة

اكأكتهيزتءفمهطسض!ححئند!!،و،وسعزلهلتسمي!لغببرابقلو!بكطب!لالرقواضات

مم!!وشطا!كاععزثهإلميزىتنبت!!صإ!!كيتوح!!اا!ط!!ارمعوىنموتجد!لض!ي!اإبز!ىقة

ماظولله&!معروةشهقنخمفيثيئ!لمكماؤلعم!ننئ-صضما!ر!افوابطلج!داسيرض

هـلإله!بلأفيابرزرء!؟4:!/لموعمأإئمفئيه!لآسوبمغلىفلر!،لمعشدرنجميروحم!ممبا!مزلمسبم

مم!3!كمثفتنرمئأل!ذيبئلء،ملالاط؟كأصعرفصلم/لرثصكل!ي!3برلق!قتبت!يخ!ق!ت!نمريع!كار)!

،،يمكفكايهرءبممهمهكأئننداإوققهمدربمهكلهملفرروكثمق!عمهمهربرشلمث!بمؤمهنفادالصهملغدم!مه!صفمهيخث!آا!يم7

ليلميسثالث!!،أ!كعا،.ئماعخاإىكاأإكأ!صقلمحيثرلم*!شاسلىورلممماهص؟فكهئامحيا!!مشستشلمض!ت!؟

تفإخ!ىنخ!مؤرزءلم!كم!ق-كا!!صا!لانلاط!ير-+سيم"3!ىن!3صكلن!بصتطلدت7ذلجابعوائلىعربرنحور

\،ثولنفسدلا3:

دمعصحر-..لمربرصر!لأدرحب2ألقأ!كممجلرظلصءئمومبرللى،لمض/لفتلهـسثواواصصماءمنهجمهدصا!

؟و.3ئيك!ط!ثدلمدافيطإبص!،قصمن)ى-إقىرررىررسث!رررلي)ءايرف!حي!2لمأقلوتخطو)لئأ!اتوكض.؟"

لقيلأدلئئلىبيص!!او"حمأرل!سمادءدام!إتمتتؤك!،حم!مج!!!الس!بههيريرس!همدحماو!ص؟

ممورولل!،!جميسممقدك!كل!!نرئج،حوف!(وفمهفالمءسوإءلحتروللألاصا4لنلاملأكاو،كض؟!كرلفؤلميعامنطا-فمع!

!ءلأر)/لؤ!لىفضكهمرر!طل!ءسرتفىطهلداللىأشلسطمامممهواد4كاركيم"إ،"،يقلمعناوننلمهكا!ءصد1بولم!ا،أ-

كم!ا)1!-?يرس-ك!و!دلمصىدمهاإعثدمهك!إوادزدهمبىالسمهئرهملمالكماإ+وربرك!)حوإثوعببملىلمدهمرفىبىلموكلذممم!ا

لم!؟ءع"بريرلو!،لع!زءىاوئماورور"/ولصأمعأحر!لرماهـبزشخهـدصلعص.فزفئكر!لمانمأله!لزنماكشثا

ل!يرأئثلىألإلألا،!و؟لم32لم!طس!ءلأ6هـكو3سى!طص-

()قنسحةمنالأخيرةالصفحة
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شلم.ء

!؟بم!أ

!صى!ص-ى*

،،
كص6-?كا-؟؟

سصبر

ص!/،،

،
،"-ء
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6جمرخ".*الأ-لأ

!ثيرلءصعثاضي!صكا"!ص

ثثا

كا"للأ

ء"!صىسىصذكل

(.!ح!،؟جمظ!ههصسب

%.ءيرء-كصىجمررخلا

*

،!لم

ص



!بء-صس!؟/ثذ!ءل!-صسالداحسر!صمى

"ص!لمحرطه،صع،1صصص!ل!!!ى3سراصه*ء!دهسرلىصاكطلؤهـسها21

لا!ض-لد1،لردالد(!،امحد!عمائهلا"*ططصيمالراساعاسر(ل!،صو

ت،حسرالرمص،ن،!لا2سفصررلىوكب،كحلأ*،مىمى،1،-ح!لصو

هـار!ك!ئر!افلراد!هاىر-لأسحماير!ر،!!صا؟-اما،!إدرر"1غممرلا

لطداصلدلامامهلم9ا!هقاحص،ل!*!--لهراسمىطالىل!ض-سلممراا

(هـعلورلىصر1لىماا!صصحركل!لأصص2لمحوحمهحددصر!صكه-كلطاثلىك

دثه1عر!م!بمومصسرولههـلاف!1صراهـص!لد?مماثهحر!ئي/فح!.لمح!،تا

هـتؤلمماتساحح!افاء؟لهئخاثمح!رلر!،تل4ثائرو"؟حور،صحتل،

تلرل!طرللتمللأدص،تلكسادصسووراطتللتمل3سفملحلا!9!!لوا،

صصطءضغا1وللهرداحماد/صورلتنباكوس!اكأر!بدخسو!طءوءلد

رررحانهرضب!تلسللرللنللتطماط2نهلجسأراتلبرلضتؤصأ،

ءالتك!تللا،1لرالمسىتاطهصرا،لهولمحو/بعىصصحرجلتهدواو[صر

!ر،،2سكل،-إظأر"ااحدفو،بنحثالمواحا،ش!/ت1طلمو،12ءحيلمدا

لثتادلد!لمهـ!صر،مر(لمححو-ع!كا!طبلىورشدلصر،كى،1/!!ر!ص

صتليلتسرصهاد.و(سوله1ءلم3،سمحرهـلهرلالهاستحمف.ءشضاسسز"ا0

ف،ئشكرلموضكلن؟لم!كتسار1،!حودا!ىلهاحتاجمىعبملمه!صلماكألزا

عرر،(!مد/2لتا!ىللدعراسم!لرسا.!عص41...بأكلطاررل!دضط

دكأوحطأعل!ص!ولسهرلى1ر!عحل!د،شرشىوسب!!!س!اشلله،

سح!صالصصحاسياحابالمحسلهل!دع،الذدالهركـوا7امح!صوبس2

معبه!نهدا0دظله3تشرلاسل2لمهالى!لراالتلا[ضهلتوا-محا..ص*2

تل1،لركأاسلمولتسههـ"ورادحرها0ومىكلحركأ،ا!ور،ل!تلالتا

لاصهتلىالسا،1لريصالسرلحهرا،،!رإكلصأحرمكلدط!كاد!ى

لجسهواصالبزعصرااومحي!ا،1لسورفىاخىستطه"&اوبرب

رحمبلا.!هيت13ت!وتن!ااءلىات،!المع!رودلتااسولهص،لتنر(در

()تنسحةمنالاولىالصفحة
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لي!تتهبىلامأتلبصمقاويه5يومدفييرالامابل!فلأيرارنرافؤيل!يعلمررونجهش

،أجملمادةئامثالالنهن،هبظععاولزذمالا5لقلمطمالا!ي!ا5لىمن!أ!3

ومعزيخهلهئرهليأبمهرو!دا"!ندبأ!صا،يهكل!لاسعهرها!ابر"أ

لم!ياما[بر،الموءد!رلمالمناءلى!لرالحنرلصلمم!وبركعمضلمأ

جمضالى1ئت!ىكادعسااء!أالايفلموالهأقحكفد؟طا!ول!مضءلئاذجأ

!لمحلإإجملف[قمنوارهو!ال!بز!از،افهلمل!"[رد!إله!شيئئحدطاءر

()تنسحةمنالأخيرةالصفحه
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.!.--
2"-الىلسعحافىءك!شموصصا3بر،:،كتأءكصا
ش-"صي.دهـ

-ى؟امممحبماثإلامادكاهـالكلطه!ب!ييتهاكا!برلمأ"ببم"

،ليحلأ-تمهدحط!به!لمأى0

كا"ةلمإهلى091"ه

3،ء-!ء3لإك!ط!مىحمى!*-،

!ءء!3؟!ح!!*!،"*شأ؟(،ممغ.،!

رلحعأسدمثئ"يثأ!لمجبمالم؟ضصلإء"ة،9وم!لزنمقإلمإدلهعلد"

امإلإرب،هـالم!4اذ*لمه/"ء؟أة9نجبئو!وروم![

!نر):-ء،ص

/./2!

أ

يم!لم
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49

!وئحبر



/ثريم!
،لهبض!حمكل،رلم-ا،/رجم!/،!

قهالوخ!الف!صغا--س-!3!.

ال!!ر:-و1،!وأئها!يبرص!لذىسحولرحمباذهالمنتببناال!أمحف

لعمو!يىبا7قر!ل!لهلر(خذم!عسطدلبماعلمالتحالوليهـليححلاد!إلمحمذ

يرهرلووس!وانآلانج!افيكو،نبهم3لملأإضحمب!ثث.مى!نحذو!3فىص

فاأالذكتلعهؤلمحدلىسودلتممى!أ!!لإي!سلم،.لإللدب!ىلما

اك!ضت!عهذ!ا،بم*لسشالرل!ليركغلأببباقندونالغ!اثمنا!رمنةلأ

لفمكأصظالوولاحمقخذلا!ىهميي!يغةتحر!!3%في!اث!لال!أ

!ر!احقخلأدلدعونض!ل!ع!صومففلا3اولق(ضىس!كث،

يهـبمؤ"إرسهـاهكلح!وجمونتجأنهـوثيص!مسمعرلازويصصرون

محيفىلمفىلإلهلبتىتئعلمىكلمفي!ثر3لىاهد!سألئأصهكل!!لمو-ت

ركأ(ورفىمبثر!يرر!دد!دو!*ومم!"حن!،لجأهللابرجل!طرلى

!لم!دكاوبرك!لاءمرصئابئ(لرروالمورأق!مافدسح!المييرء

إو!اهـصدرموفىته!حنانهونيل/جمواللنزيدبوطلبافىلينالةالعالم!

عةأقيالود5واعقدلذيها4نثقمما"كوبمدىمحزطهـ!رينهجمكن!فصن

ئق!ا1كتأبواهـهـاحمضنلفؤفيا!سم!لغتنةصفالغطاكنةطهـقوي!ا!

ثةيحح!مأ!1!ىهـ!والض!هصووشمحينورآشتغآلم+حميه!د!وكتإصرلمحؤغد"

س!ازألغلجعمحمئالذك!شعمكيهس!هرلاؤصالهله1لهغ!*برلاراريب

8ؤصتمخعزم!ب!عطالمرلوكهكنلىل!دثشمكوفىلشا،و!أالىوالتبول

!تعصونمغيوسيامنفياعود!اوها!التلصبجأالذفيأليئض

هوعطلاهىاولعمصلاهـضطامحماثرلفبماا!!برلهعنفا!ةعبدصتمحأا

نؤللإهـ-نف8وب!محتع!ابهصبعامضفأضالمضملةلبدعاهـالمريريها

اإكهاه!بهطلئا1محثه!بهاادكأسنهألهلاتو!لقلمحدوصد15لهالاألالةا

كات.4اؤضووالدش!هع!كألمومدخر!اضماؤعر،1لمحاصديههـة

!امحةقالس!هـاتؤعكهلديخاماوامأصمهاللى1ثململمحلالماصله

ربلا

)ح(نسخةمنالأولىالصفحة
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ل!!ك!معي!ضل!لر!ريث!!امنرهشالفممن[لمعنى!انا

لخغموجماقشكيلاواالمجقرعىقد+لمإلمهبهفصنلدالقىلمث!إواا

ط!أ4ىاأممعلاوبوسبب!قفأمعابئهااإلديلئقاومحهأ

ردر!ئيماروضاإطوإ!إلمجباللالطجمإنلمحرفا!الأبهمماوفرلم

لاللحنمكحبهلشرلإسبمي!!!لوانذي!1و!كاا7ا3!إكيه

لاصملدبا!أعنعجملادعاءمئهلمهطظعد!أ"س!!للها

فرو-ئرصزسا!إفثزيحهلنأابهلينمص!جالمأدإلمبئالله،أشااىوليلأ!

!ا."فيكئ!%العادبلم!!هاءإلىك!يثي!مأج!صفوى

وصنرك!ملالارو-ورعءوعهللئ!خصهـلاهـدريهاكاهـشانئ!جم!صكلء

)ح(نسحةمنالأخيرةالستفحة
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عت!المغل!إلإفقؤ
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اثي3كل!نىن!بقالإثإل!!!مائ!لوخم!محدا

لهاتج!ألزلبلأبى1ل!جمالئ!قاارهوو!لمي!بى

دكلئخد!!د*إلرولمدلل!ك!ج!لىلململميي!لجيماا!ددكئمأع!لم

ا!ما)بردمصبهلالاوخهلطك!بم!ئح!ىدثرردثي!ديزولم-د!
ء."و.لا.هالدموس-ء

ثبه!سأأةل!مزبه!إن!ململؤكلأنم!إضىمضلملصو" -كدضلمارلد!برص!ثيا

!ف!!افبرا،لدةلابؤاممد!/لاركمئوو،هنا!!صليكلبهفمكا

!!لىالثىثط/هم!ل!برفلمحوبهلىكفبر)كم!هـ!ك!لم!!رما!ئرثيمحق!

افهـفلأنفي!قبمههـلديرنيثنفملا!لممهيكأمممابمبرلهله

.ءسلبز-ى!را/لمه!ل!غد%ربى!ىلمض

برمكلدىأكو!هس!لامسئو،الفال!د!و!جمململىبمه

ليبمكل!جمب!فمملى/لمبمي!!!،يركما!هاهل

فدصصأ!هالم!للألئناأ!صدبئير!وو!فىكهجملبكى!!

لزلمانهردببعالمااكردرد!بإلملمإلمجررملىم!ممالمدفبفالمدصهـلمك!

ئيهـحالهلبئيخالثهـة!"ةءث!ظ!للوولن!همصلغ

صص!التبململذئم!الدبؤ4البلأ!ؤك!!نرلي!برثلم

!ائغ27ئنكفرممئأبمىلمكفيف!يه3!ئأدبلى!رر!لماهـ/!لفرول!!لم،

ن!زييهـز

خما

)ن(نسحةمنالأولىالصفحة
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7!،لم3ء!!ير--ش-!7"!ع"3!-!:علا*!ع!لأع!؟كأء!"*ءلأ*1ءل!ءلأ*!!،!9!ئر
كا7،فيلمإ"!ضكاعارر؟يرلم،،ش!كاع!لم!ى!ء!ء77!-:!"3س؟3+؟*!3!ء3!!!""13ء*"*!*!عقيلا

كا-ق!؟!لا؟3!ر/-!7ع*.رر*كاس*-اصكا،كا،ى+*!3!طاكا3؟

برء؟س؟ورء!؟3،فيئركاابز*ءع"3!!.-*!و!؟3لأ!س!+!*!كا!43!كأ،؟،*،+!لاكا3كاكالاىء*كا.بمع"3!س!

7-كا*ءغفيسكا-1*."

لم؟لا،س-41ـ!3كالا.ء!،؟لأ!*"لمىة1ء،3ع3!يا

الو!،3*،.!،ه!8ء.اء3لم!ل!(لنل!كوركص)ا0?ء"، ه!شدبز*ك!ر!ضيم!"4
-ء*--!.كا0!

31،"!صء!ى?عيف!شبثلاىللر434مرر!ء2

يئمقي"3س3؟41ثورث!،ل!جصر3اجم!لدفبمالدلاإدىط.؟3

كاءر!غمئ!أكهونكث!فيمينا!جمالطلمحأةلجغ-!ا،

*!471ررلايرك!لأ!يهـايبمكوغلمئبما!ركا!.لوكلعءبا!سد*هظ!ء"

لمىصير*ق!دلمبرك!لم*"جم!51لم!*ثو،؟ل!لمهأ!"لأس

أ،-ئ!كل!!يم!سجمإيرءزرى1\*،6ء،لم،جم!،

1ئ!وء:3!؟-رز!-!ل!3سكت؟"!،!39!"الأبكلجمئئىثنئم!كاس"ى*4

ثة،!-!،كه*4*لأ3!5كا؟؟*"زر!؟17،،؟!!بر3

س*،0ءل!ل!!؟!حم!!ن!ة-رر*لأ!3ء3"لأأ!"ءلاأ!،+،ع

لأا*ك!خ!غ،!3!ىس!هع!جم!!*!،،ع7لا*!3

!!؟ير*س!اك!!!-"!ءبز*؟?ول*ء!*،لا!*لا،؟!73

أأ!!.عا!كأء3؟**،.ثط!ة*كاا،ءء؟ع4

!*9ء"كل!داس3عكا

ئ!لالأ.،*-مكأ**ءص"*ء!*3ء*لا؟ا

!،!ء!كه!!*+ى.!كا؟،،!ه؟ا،ء،ء،ص"0!"ة!*!د*!ص!:

!أ3،؟ة!لمث؟!ه،لأمم!بل!-،!ى!ص3!سو*

ا!"،*!3،سحء،!لاء!3؟برو

!ط!.ص3لأ

!ء7،ىقي

ور*.؟-!-3!!.!!

،!4ء"بر

ء***تر

3ح"،-
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صهـتهص!"*كا!3ءو!*-،!!ىجض!!!،++!*!عكا!وكيم!3د3؟ء

!،!ا!جمؤمح!غ1ثط!1ل!لا/،كا*ء3ء3*كاحنم!رو؟،*صحم!؟.3؟6ص!.كاع3!?رر!و!في3

و"كرى!لمحهر!ا!لرجمةربرخديءثنثئعئر!اهؤضاش!خ!يئلا"لم"!3،؟بر!"لاض*!

كاكف،لمئىكصكىألمخوامتن،نجةصه2لعبؤكظ!جم!جمنثر3ئهص!ئافصؤ(ص4"1"كا!أ!ءعأكابرىكأكالا!!!لا!""-ة

000-(33..2ىع؟لم"3(خ؟+الم!ل!؟!ب!*!!سءكر!ىحموو"!-بزير

ش!هـا!ك!زلز3برش!اءز!و!!حض!لأىكام!2يبمادشلإلاأ؟بارصب!و1!ل!هبمة49*"لاا!كاع(كأء!تمثئ!ف!!لاكأ!!برء،

و.3ءكا،!ء1را!مة!تفؤ؟ك!مموركبزربمبماوص!لبئمم!ع!كووينلمإ،لم!وإررحم!هألرئمألأ!1؟ثرك!"4،

**،،لمقببها؟لع!لتمدجرركملجا!ئهرثو9بى!1تم4ك!لأي!!يمخم!ب!!ك!اثنهوحيئكي!جمإلهغمه3،

كاإلمهدجما.!ؤلعورءلح!ونكا1،رجمصسررلؤر1!هيث!يثبئونثئكبر*كضمببربم!ألهدييم!شعوئد-،

مثطلعارر!جمماو!لعمطرلىومىضا،0ف!!زجمئو!لجثر"لاو(كوضك!ف!،!جف!كئر!بنهكل0/3

(11في.ع،و3ص!!و،؟لا!!-لم/؟،

::هـ-ءحهثبسإوجمامرصالةفاضغآ1يخه!ر،ررقدرموهبمي!بؤ!"كر(!"9يؤيظ:فزى0ص

ن!!لم-1صا"اححماكههـلا!ىث!أ9لثؤك!فيانحئف1\عظثتخ!كل1طغؤ9ثزجمهش11أثركش(كصثغ"صخا؟

طهرصال!ولصممعبهحم!صرتلمحارجمص1و1فةثس!اشهإ1ص!،"رر!ثارر"!لر،و

كا"كلء-
"..،-

*ر.ههلى،!رد"مهـسل؟*،لمنجبرهلصت!ر1ثئ!!*حوريوجموف!صصو91ث!!9،ثطبرفهثث!رو9

أ!-صيىةضإهثهو!1"ء!صرصل!زىت1بونجممثة4!تغن!ضمئهد31رقشا؟به!طفؤنىه

لم-*!1-،خ،ثبه!كيثن4حثئرسربن!كطما؟ههـ9و(!تت!كرهى؟زلصا،لثتبر؟!بئلديخذ!هاممثيته!جئا!"1ء

*ىررقاص؟*ص!سصهركلئمصرئربر4!صكل!ل!جم!قىكنرخهجميهسسهـىى0!ا)ثهسضرفعئثىرما!مهـىإسضكاد

.!وح!اماننطبوفاخابمتييح1لممن!*والب!جتجوكه،بهيثألأهوعىوللمررو-!"ر؟بزثوب!ك!جئياه!يبىءلأ

عظ1!ى9يخنقثارهط!ك!تا1ب!عض!ئه1ةصئ!!4ع!!جمؤثنهله!49ثه2؟ك!م!رإف!لأ1بزف!ء!!سل

."زو!ممايخ!!1حر!ولحو1ء!عاماءلخسسدرءثمتركامئنإفئكأممسس،ص3سسخرهاعئهكانكه!%!3

ل!ىلمعي.صصلا

الأهـ/ا!ورطبأعفهه."خور1-هـ9،دتلاقبروسع!بهن!9لأيىشن!فيءكإدتدأضدأ!هاتماكلةو1ؤ

لملعاش!ر-قةرستر*1!رسصلهوحيفهر9!بمذى3ض!كتكو؟بر("!؟س"ء-!!كأشلاي!إيررأ،رزعسب!،9*"!*

لطف1آ1لى!ؤكاثرض!طئرفيممه؟ىم!ش!ك!صففر،(خمعشالا"*صبربرفي3"-*!3،/إ،حمهء

"،0"كاو!ء!يما؟"

بخدهـشدا!يمئقوزرلقماكى(كويه!هـلوقو.طاعئهىكمالوو3ا!لم!يمإرر،!كثي3؟!،"*ي!3

لا/"!.ص3طثب!،-!يبمع/!ء

هـدغ!صههـعلمبىىلمجثاله3كىهىل!بميالكل4ر.صركثرم!!!رعل!يي!بركاسبرلمرر*كاءس،ا

*؟كال!صء7ءس(أء!يربركا3،،3"ل!بريمون!كأ!يم!لمءكألإ!

أير،7لم..ا!لالإكأءقي2،.ورى؟؟+!3صىلأ(!ص،،!3*73ء؟3!صيهعرو**نن*ح!و؟يسرر!بمي!!زوبرح!!!،*!
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لم-لا-!!--2--/،-23+!ع؟-لمجكاش/كاعلأ*!حي!فيص؟!لم1ك!!ء*بز!يهنه!المبر!!؟لإ"!؟*1-حلا!33،

أ3؟ل!ثئيتسكصوويرلم9جمانجشأ*كبمم!بمه!*!*فيغ""!ل!رر؟ا!3لأ

لاوء،!3
!3؟لأط/!!س!س"!.كاسهلأ3(كا

لملاتمى*كأك!ل!ث!لا!رح!34هو!لم!لأ9*!ئزكأءألإخم!!!ء،
لأ!س-3لم3بى!ه،،+يرلا!لا،!ءكار7ء-.**ء!"3وكأ!لاع!-،

ىبىة38لاكثتئك!اصل!ص!طئا4أبرل!3(31لأ-!د،،/-*الأم!ص3،خ*بر!7،ض!؟لأير!ش!-*ووفى6
،!لاإء*-لأطس؟:في-3،؟3-و،!!!!ءنند*خلألإى"بز!إ+الأ،ء،

*-3!.71و!عءكاررحروخث!!!د3،لإبركا،؟،!/؟+كالاخ73؟!كس!،بمكل؟*!!3،ير،عس!؟3روا

،!خ!تلأ؟ض!لأثموجم!ئرثائحدثتربزه!ولصارانضو،وره!ء!لم،ش!ءلأ!كأء*!بن!!!،كاصئر؟!غ
لأ،،3لأ3!آ،لا-*-ورفي*!!بربر*لمش!!بريز"حمبم!جز!!-!س!!*كا،-!ير*كونهوء7-بمبأ!ىنمووحم؟!عم!،!*!اءلم

ثموصرض!1و4*م!؟ءعماغ؟كصويخؤهح9!ى04ك!ثنثق!يئ؟أ!؟!جمجثئتءلأكد!ؤضتمت!بهبنىكبملم/!13*لأيخ!لملابهمكالمبن؟!-بر،!صء!كا؟؟!زرء!*ى

ءكفساحا!ها؟شر؟ؤنمثك!دوك!س!لمج!فابرلأ!نئن!ئيفئتنبا!قميماكخ!لأسممث،يمه؟ىمم!9ى3بر*-!قي!!1

--7*ءكاذء-صبهبز،؟*،3يرغ!كاكا!ئر،

.؟ت*بقرخمعكم!،؟9؟ى)فى!بئه!كقحتئلاع!فىىبه!ظ!كلآأ9!ة!ساع!كأو3لملإكأ!!نا!ثغكئ!كغ-ء،خ3!*

7(إ*صز،-*نمفيتيصظ!91،!حا!ما!يرأجبمئكلكمزأفئا؟!4!مؤ4ثضك!جمم4*لا-/م!عبب!؟ثهيب!يكنئ!نمئ!ا3كاء3-3
ور-لم-سس

31لا"-اصسعي9؟9!1عفأ،4لثلضيئ!بادغئرللأئمغك!رزبرلالال!و!لمكهصكبهزرغكف3فيحم!تمكقمهـهء-سركا

ازركألطاحمثص9كىفكىءئر،لحظص،ش4"ور-اكركلئهاعثبافالثصصزمئيلع!ربمثك!!ئبئبهث(لمحب!؟نكاع4

تممال!ز!نماضلاممن0.كا،ت+ضكه".شا.في1كىثذا!وبهلأكتشيتآ.ئكضكظبم؟شماجمه"ضس!-ر(لأ"ص،زر4

سءءصس3ح!ص"؟ثئلا-!*

!!!!3؟ث؟لتد"حعقي،ور!هئم!،ءثص9عئةىمءل!ك!؟كىخم!اهـعاكهءكىممئ!-جب!

91نىشكأءس،!ء؟ايرنكأصى!9ص!ء!ة!جماماصمك!كزفيعئر*!ثوجم!لإلتهمئ!بىصيهاعهضبا4

زوفؤ؟؟ا3نجيع3ص9ورطجمارزقى!-!شبهااقيكي1رو!زولوجمدث!يير!و؟؟؟للرووم!9فا*مروعازر

!!26؟!!ل!،ص!س!ىكتا1هن،4إجمبجف؟!ا!ثئبم،فيكة!4؟!"كئكل"،+ص17

-"رءلميتثمح!ىفه،!كررل!ءطاهـ4!!اء1!كأىش*"كئلألأ!اكئثرلملم!ثاز!فىث!بنلمحو!؟3-"!!كاء

:،،،.رضث"،-2؟"شهثيور،!إ.!كدكأ!لل!قىئف!،ثعم،!ه!ثرمغأ!الآلأ*محث!!بهـئممايضسئهـت!لإلجتئكفا*،فييى.لا،؟ءلأش!نج:+

*؟جميم؟-/؟هـ.?ر7.3هس،لااكاكألإ،!"س7ئن1

،زو3صاى،نجلأ"تزرلثئهحم!تشا1مىكلبر*ف!شا.؟ئح!لئتمم!بثيت"!1:فطثتىو9كثيب!يخثهلا22!33كا؟!شلا3س؟3

ىستأ!بئأ.رولبئ!!بىك!د!ء؟مو3كاءجم!"!دقيثبهثا-كغ!ك!،جمئئثجلإلب!ئيبهي!ئئر!في9نقي!برع4!،!س!-ء

ععن!ء!3كورزرح!لف4سمي33هـصبلأول!ر"!ررجمررىقي!نئ!أضهش!نفى!ؤلأثهثقي!+!!3،!فئبخ
0ص.3-+3!ىععكا!)ء*بم!لأ!"؟كاء!1!!*؟3ء-!ء)!جم!3:س!عسبرأيكاءحث!!"كح!؟

ف؟برثمئن!3بش!مي!لأك!"ىثك!كا؟،!ك!1ر؟!ء!لأ!فيكأكا!!3ى!إبمي!ء!كبنرءبملل!!ث!دتجئلأء؟بم!صس؟لم!

لأء-!-كا*كا*3،09؟؟ع"ئرء+-3/إ7-!؟دقير!وو؟س-تم،ء+اكأ-عكاكا،م!!!ع*س!3?-،!3%س؟لملالم

بررزك!(رزثدءلمحث!غص!جمسؤزر!ع!فئ1تث!ءثئثلأشكلثوركاثبعمثبيئ!نة/:سص3كاع-3(

!ء.!.-لا*ء*!خ"،زرغكا3!--ءفيقيكاس-كاءكا*اكا!7ء3؟؟؟!!*؟ء3،*،*!!!!قءص؟اءكأصبم*

-!!في؟لأث!كهث!نرصض،ض!ى19كؤكاث!بم!ر؟(6بتنبهاممهءممد1أ!!!!!لأ؟2علىى*،صةء!ررء!قيكلأ*
ه؟.لأكا،!،؟لالأ73س!لأ،ءخبر،/3إبر+-!،"!لأ-36كل-ءينكا!*"7مع،لملالأ6-؟-لأ-3س؟?ص3!خ/؟ا*صلا؟?ك!!ع!،

،9ء!/،

(صلأ33!عبرك!*?كا،يركاصتم"بر-تجي!!؟،!!بمي!3!؟3

،-ح-ء،!كا؟!؟ءشحصحمث!به!ء(لمء3ش*خ!ش3!"كحبم*3كاظ+

كا؟كا*؟مموكا/س؟برس3-كا.7)/!كاور!*3لمب،ين!عترس؟ء.صء*ع!غء!!ىط

كا؟،لآ!.برجير؟ءكا3\6لأء3،ءى،،؟لأ-اك!!!/!1؟يخ!-كاض-،3ء!،!!3!!!!،!!3،-كا،(-3-!ء
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كاطحير!ءس

مو3/!كا3

ث!-حمت"*!رر!3!صثب!لا1أال!!لىلةشغاهـ!ثا

!6ص"س!*+مص!زر/ءصهـفى1المحيمارمم!!ا!م!
حمحيهسش?؟-لم!،!حط

حد،ص-*خم!

حظ+ه!!7-!!-أ!ل!1لمحه!الا!ال!!ر!

ؤحطبكبهط!؟-+خم؟&اططححطممعدس

*13س-فيير/3ص*ءأحطشطحبزالى

،041*؟كالا!سمبم!مز*

؟،-!صهـعغل!

!-!كاءس

،3ض!يمصا

-!ح-3!

،ك!!3ا.".ح!

-لأص؟!!11

اوأولو*!صجمماهمبمصممر.

!صءصسجمسحشصطحما

،-ممبس-سص-عى3

3؟)5د3-خ-بم7سصصخ

"،2ءطهفيء،!ه3-رز!كل!،

()صالمختصرلتسخةالعنطحانصفحة
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/،خ،ير+!!،ء*73.ءصى!7يه!بر-ثر+-و-."3!-ع!،/،ة!ء!
ض!للهبرمم!هـسثدفئا.حمر.ور-كع!قب!!لصجملصخمينا.اللهح!إلمجدحى!!!بهإير!يم ء.?-صص-!
كا!3ا-هـمملاالرربإاضلبا"حمككطرأهـللإالع!لىل!جمه[!ضن!البر؟(ا،لأ*،

"؟إعنر!ةاف!لإمملا/-!ل!اس!هلا!ج!ص(،هـأجمالألميند!ردمهلم

.-صأ+لآلىبهئييم!ثهالعأفىاإسه!اادبرءكز!*اس

!إلفريركلمثه!7(وادئحنأص!ل!جمثلمىااكمالت،ج!ورمائايم!ابى

يهمزوايرخواء*كااأ"سهيخيب!ورهـ!قبمأبىعطرر!رفرركأ!

لنرإيىانجسبراهـرصهعى1!لجرريمفههـررضكوحماب،نهحنايخى

!.ءإفمحم.يرت!ك!،تنجوس!اصا.هفىئؤجدبىص9،إلع!أ،ثر!كل*

بى*لمنهلمحبمت،ك!هإمعئمأ!طأييس!له4ال!امطاجم!حمه35من!أ

.ءص!يربرهـأف9شدعةملهستهبإجمطنبتسرلمصالتضض!ثطهفىأمث-ص!

8دص3*اضماكصأ،صأش!ع!مىله!حأاله،م-ولمولمرأابهنحاهـسببهتهـ4ء!ر!

ي،+س!رلى!ربصرا!ركتأات!وعملولىساسمعشلماهـش!ءطءلم
ء3!.!-!-مواير"***ء

صرء3*غ/1مىجماإظير!صؤاالهطرالم!!تخشا!ت!-ض!صهلىعصااكدقي!-

*/و،صبرا6مفنجاثىلرلمولمبل!لير3،الهؤالمفولمتجنت!نخد!مفىلمل!9!!كلاء

دلكلحمهجمرصبى،بمأا!يف/آقتةإأمخهكأأأ*/!!دلمؤيوبهملا!قتهـعصفء-.ء

صصصآ!..دىملزهـلىدمهواشى!!4*ء

".لمحتىمم!مملى"جمهلىنجادهكاصزإ،مهخنتدر"كلكهبه!لم!كيبهبنبلومحت/31

.:!لمو-هـخزداح!،بااهـلوصبرهإذ!أ(خ!يبرجتئختامس!س!حتاا-بى3شضىكا

031.-يصركىمم!ص"!صر.!جم!بىصم1!كصضدالجىكلرلىع!ى!ترئض3ءأ!ء

،.ء+.3لهـ"*كاه."2،،?،"ء3!

،!ث!3،!*34*ء3:ير!ء.ء3ءوكأ،

شء"ءص--ىء*8!3!ص!-!!3جهزكاحئ!كأص

()صالمختصرنسحةمنالأولىالصفحة
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لالاى-!-*لاحم!?!/ص!.---لمد*ص--ء،؟ء*سءض.ء"!!ف!صكم!،برلم*س،!رر.،"؟!بخ!؟

لم+-ء،3""،،3بركصلا-!

يم!!حميس/37س-

؟؟!!*!"كا-!!ص*صء،-!لا!*برصهـثرسث?،-
.3-!..ررهـههههـ،ىء"ش،

،4ص!ء!.!لا/،6*،ئمص..برء،سءثلسوير!ى!كا

ء!،ء3لاص3!!،ص؟،3،حمهكهـ"ص1ص

ء!?4صءممط7،كا*!ف!بر-ورلمشصححى!ئهضبر*3ء!-لاء

مص،ههى!هه!-ىعههة

كي،ىسصءص*صءو!كا،،،ءى3

-"3،3لا!حمحههلألصءكا!س!لأءحز*--!تص.برثق!،كاحمصههيمسهه-"-علم*!ا،!بر؟

"س؟3،*!،-."؟ث!ص!!،هـيرءصءصهها/ث

صص3?!،ع-،-ي
،ء"-ء3(1

!يصء**!ملم.ص!+؟ رثى،.س،!ص-س!ثياخمى*""!!ممى!!ير!ثي؟-صلم،/

ء!،*."!،،.،.؟03-حف،!حم!!!س،!!

.!طصء*ء-احم!حهممم!ش!!و7كىخص؟إأءرر!أحلالموييمخ!عوير،""سؤ،لم"لحا

+1،ةد،،،ص!!كرءكل"طال!؟جمم

!!دصصيلى3ططئه!!كا،س*ز*!"41،ءلم،!"صحموءرو!/3،و،!

لأء!،.لمكأ-حمىص"03صيو3،!!!ص!-ءىيرسءحهأصث6ث

س!3كس!*،*صمصلح!*+كص،"

!سة!**صذلم-!س+صصجمه1؟"!.

سصهه،.س3سءسثس!صسهههءكلهـحمىج!!
لم3-!.لأ/فى!سء

ء-!ممصسبم""إ

!-!*سصرر؟صصك!حمصتزث!*،!!!لملم!؟"،لم:*كا

-!ير--لم4!!!لصء"،*"؟حمووصأ
،!ص*صص*،!"مم!سءلم!صص

سصصضلمم!صكاضصكاس.ص3كلكاسحم!سملأ

ءسء،ىلا(حلمص

صصء،لح31ض!+!!صء،-ء-زلم!صأم-؟ي!ء؟!لبتمث

---"!!سء3!حئ،ءبرنه*ير-سس-،كر؟شو!،؟-!!ء!4ص!!!سص!صء4كلتمههلمولص3سهجم!ألىش!حمنمذمأء،ثخص

-ء،،3!مأ.!لأأ"أء!ءضءكا!3اله!*؟لم،إخء!!

حم!ىء3:3ءص.-ل!،سء-ض،،-!حو"ط!ممس!سصع.صسلمصع!نو!بمحى،وا-لمحا!أ-لم

:ني؟سأهـست!حم"ش.-.ا"

()صالمختصرنسحةمنالأخيرةالصفحة
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!ميلم!لا!!!ميمن
6!

!ئ!!!صيبهابالذولالمزكل!!--

والارادء!العلمولايةومن!ور-المحادهدارمفتاح!
!شبعح

!الع------يرع!عزه

بابئالهيربمرألىبئ-دالديئصم!ادلهعدأبوالأمام

شال!هص

!هىالزيههروحهاللةقدسبهالجوزقيم

ينالي

ضمىمتنلاضيخ(السحادةدارمفتاح)الظنونصاحبصفقال!+.

التوفيئالدمثبهالجوزقيمبا.نهـوفبمهـالمصأب.نحمدألدين،ءر

!م!كاجموءكامنيةتإصصلةصفوائدفيه.مالحب.!اببهير.ء17شة،ص

!ينءومحههـفةيمهقدراكصومعرف!الصاخإئاتوورحرفةوفضلىالحلممحرفه-؟

ي!والزجروالممالالطيرةوه!رفةاكجم!تعلىالرد-محرفهاكبوةر،م!

رنالىبةالبفصاكفوسبهبمهلعا!ةجامهنافعةأصول-ححرفةكض

!ههئداالةومنذ!.ر!!

منكىصاحصبءتلاوردتولأفاأسضتيرعلىالأ!-لىءأ!صص!5!د

جأ!ينكرى-ود،ادزادهرس!آالاطا،قعرالعهـاقعلامة-لمةالرصن

ئ!ءأحضرناها.وثاني!!ابخطهالمقابلاعلاءةوعإحماتحالىادلهحفظهافندى

!بمكا5*3

الحاجةالسحادةدارمن

صحمحححم!"!"ن!حظه-حح!.ل!

!ي!!ح!!الأولىالطبعة!!

!م!؟وأحيها!لىسحىأ.ينوحىا!لىلىجمطنااحمدنفقةعاتو!ي

د!!ئي.ية!ر31!!ستةء؟د

أ!هيئج+-؟=-يم----------يم-------يم---ثم!5

ى!3كهاسحما-ء)!ىمحد13لحاصا!حرمحافظةاربجهالسحادءعط!طهحت"!!
!و،ء....حئه!!

،،؟بهر-!يزيخ!جم!!جمهبماك!!!!!!ةثه!بر+!اتج!نج!ة!بم!!ي!ير!!!!بز!!!!لأ
ص!!فىح؟ا--ؤلأثول

)ط(الأولىللطبعةالعنوانصفحةصورة
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سس!928

يبمتالهبداهاوغهالملأجوابالتىالمفحمةدزامات1اإم3واكاوطلممعناغم!س

إطبر؟امعرأ،منهاذناستس"توإنميوالأاظلقعلىوسذبهمئحهمولصاصناغهمفس

إم!الئسرقهذهصانبومعرفةوإطلهذكصحبحبينوالمرقوالز-روالةأل

بهالوتطبةالبنرالنفى؟بمملممامعةطنالعة-ولاأمنهالخبستشئتوانوالفدر

وحد.االهؤنصوإبامنها!ا؟نالقالةوأئدمنزإثالىغيرومعادهامعاشمافىا-ادنم

ورسولاوا!منهبرفىواللةالشبطانومنمؤلمهفنخحأءن13و!ا؟ن؟المانهو

ووضمنإبذا!وانلىجطهخالصام!ملأأن.ولالمأالبهإرغوبوائول11س!حاة

العالمينربددله4وامجببببنرةابرفاه،بحطلماكنابوةوأنممالاأومنسبئاتةسناأ

نلماكنيراوسمأجمعبنوسحبهلهواملسبد.!علىاللةو-لى

سمد"!

أمه(!االأصلخرافى)كان

لحبدان0وذبهالجلبماسلأبملقدروهركمابال!عادةبثفناحادسمس،كنابهز
اص12مابمفصىصوسنالبحمنوفبهواه)ذإثبرجدمالأالةلائدوفرائدفوا:د1

دارالىمابحددالأدأدةمنفي-،،نامناهموافقولفظهلممماهمماابقواسمهنهاه

لمهشقيإظعأأحوالاجمبعزاإنوصخلقاللهففرأبرعلىوذاقألعادة

بدىبال!ء!بنأهـدوالحملالفولدوالمىهوالزلل

رجب22فىذ!ثنماموكانعنهالةعفااطنبلىالمكى

الى!بلولمافةوحبنا1841هـنة

اطمعة!شهرخرآبثصرادهادةمظبعةفىخراواأولااطدوللةطبعه.إموكان

كنبرئا!وسموصبهلاواعدسيدنااالةعلىوعلىءلى13254لة

)ط(الأولىللطبعةالأخيرةالصفحةصورة
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الموضوعاتفهرس

لموضوعا
الصفحة

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005التحقيقمقدمة*

000000000000000000000000000000000000050000550000006.للمصنفالكتابنسبةتوثيق

00000000051+......0000000005..00000000.00005500..00.000000الكتابعنوانتحرير

000000000000000000000000000050000000081+................+..الكتابتأليفتاريخ

000000000000000000000000000005500000000005000000000002وتقسيمهالكتابموضوع

0550000000000000000000000000500003+...............................الكتابموارد

0000000000000000005000000000000005000000000074.+.............الكتابعلىالثناء

0000000000000000000000094......+........................الخطيةالأصولوصف

0000000000000000000000000000000000067.+........+...ومختصراتهالكتابطبعات

597.............................+.000000000005.......-.......التحقيقمنهج

0000000000000000000000000000000000038المعتمدةالخطيةالأصولصورمننماذج
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